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1. Inledning

Enligt subsidiaritetsprincipen utgår makten från den lokala nivån och delegeras ”uppåt” till de

centrala maktinstanserna.1 Denna princip har länge varit central för europeisk integration. I

Sverige har den kommunala sektorn länge varit omfattande och sedan 1975 är lokalt självstyre

ett begrepp även i landets författning. I ett internationellt perspektiv utgör det svenska systemet,

jämte de övriga nordiska länderna (utom Island), ett unikt fenomen vad gäller den kommunala

sektorns omfattning. För Sveriges del uppgår kommunsektorn till ca 70 procent av den offentliga

konsumtionen eller ca 20 procent av BNP.2 Den kommunala sektorns omfattning förklaras av att

åtskilliga verksamheter som i andra länder förläggs på statligt eller delstatsnivå i Sverige ligger

på kommunal nivå. Dessa verksamheter, främst inom vård, omsorg och utbildning, utgör de

dominerande posterna i den kommunala budgeten.

Den höga ambitionsnivån för den kommunala sektorn är emellertid förknippad med problem

som uppstår till följd av att skattebasen är rörlig, då bl.a. öppna gränser, gemensam valuta och

låga transaktionskonstnader gör det lätt för invånare att flytta mellan kommunerna. Kommunerna

skiljer sig åt avsevärt både vad gäller skatteunderlag och vad gäller strukturellt betingat

kostnadsläge. För att kunna erbjuda en någorlunda likvärdig service skulle således vissa

kommuner tvingas ta ut en avsevärt högre skattesats, vilket medför risken att skattebasen

reduceras ytterligare p.g.a. utflyttning till kommuner med lägre skattsats. Detta skulle i sin tur

resultera i en ytterligare försvagning av skatteunderlaget. Detta s.k. konkurrensproblem utgör ett

avgörande hinder för en stor kommunal sektor.

För att kringgå detta problem har Sverige ett omfattande system för utjämnande omfördelning

mellan kommunerna. Målsättningen är att kommunerna ska kunna erbjuda sina invånare

likvärdig service oberoende av det egna skatteunderlaget och strukturella skillnader i

kostnadsläge. Ett system med så långtgående ambitioner ger emellertid upphov till nya problem.

De omfattande transfereringar som måste till stånd kan potentiellt missbrukas i strategiskt syfte.

Den långtgående utjämningen kan även tänkas ha systematiskt tillväxthämmande effekter,

                                                
1 För en mer utförlig diskussion kring subsidiaritetsprincipen och dess tolkningar, se Söderström (2002)
2 Beräkningar enligt Söderström (2002). Se även Söderström (1998) för mer ingående jämförelser mellan de
nordiska länderna.
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särskilt på längre sikt. Denna uppsats studerar några aspekter av denna problematik utifrån

political economy- och tillväxtperspektiv.

1.1 Syfte

Uppsatsens syfte är att studera det rådande systemet för kommunutjämning ur political economy-

och tillväxtperspektiv i syfte att belysa följande frågor:

ß I vilken mån möjliggör systemets utformning politiskt motiverad, taktisk omfördelning?

ß I vilken utsträckning sammanfaller den regionala omfördelningen med regionala politiska

preferenser?

ß Vilka effekter kan långtgående utjämning ha på arbetskraftsrörligheten?

ß Vilka konsekvenser kan eventuella effekter på rörligheten tänkas ha för tillväxten?

Dessa frågor sätts i relation till teoretiskt och empiriskt material med en betoning på några

relevanta offentliga utredningar som framkommit på senare tid.

1.2 Metod

En kombination av olika metoder används, för att åskådliggöra några av de tänkbara political

economy- och tillväxtproblem som utjämningssystemet kan tänkas medföra. Systemets

utformning idag och dess historiska utveckling på senare tid analyseras med utgångspunkt i

utjämningskommitténs betänkande SOU 2003:88 samt statskontorets rapport 2003:5. Detta

avsnitt använder sig i första hand av historisk analys och en kritisk granskning av hur systemet

beskrivs i dessa två rapporter. Analysen av bidragssystemet utgår ifrån det vanligt

förekommande antagandet om röstmaximerande politiker och en teoretisk diskussion kring

taktisk omfördelning. Särskild uppmärksamhet ägnas några svenska studier av taktisk

omfördelning, vilka granskas i relation till de ovan nämnda rapporterna. Tillväxtperspektivet

utgår från en teoretisk diskussion kring vad som påverkar individers flyttbeslut och kopplingen

mellan rörlighet och tillväxt.  Diskussionen relateras till empiriska studier av

arbetskraftsrörlighet och tillväxt.

Utöver detta tillkommer inslag av kvantitativ analys. Den strukturella analysen av olika

bidragsformer kompletteras med en kvantitativ jämförselse av hur bidragsfördelningen ter sig

beroende på om det är antalet bidrag eller bidragens pekuniära omfattning som betonas.
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Korrelationen mellan regional omfördelning och politiska preferenser för två olika perioder

analyseras med regressionsanalys (standard OLS). Särskild vikt läggs vid skillnader i

koefficienter, sannolikhetsvärden och förklaringsgrad mellan de två perioderna.

Regressionsanalys (standard OLS) används även för att studera korrelationen mellan

utjämningsbidrag och arbetslöshet, samt korrelationen mellan utjämningsbidrag och

nettoutflyttning, för alla sveriges kommuner, under en period. Särskild vikt läggs vid

diskrepansen vad gäller variablernas signifikans och förväntade tecken.

1.3 Material

Förstahandsmaterialet består av uppgifter om de olika bidragsformernas totala omfattning under

1997 och 2001, kommunvis statistik över inkomster från utjämningssystemet och utfall i

riskdagsvalen under samma period, samt statistik över utjämningsbidrag, öppen och dold

arbetslöshet och nettomigration under 2003. Uppgifterna om bidragsformernas totala omfattning

är hämtade från statskontorets rapport 2003:5 och används för den strukturella analysen av

bidragsformerna och möjligheterna till taktisk omfördelning. Som framgår i avsnitt 2 är

uppgifterna om antalet bidrag och dess pekuniära omfattning till sin natur svåra att

sammanställa. Det har fordrats ett omfattande kartläggningsarbete av statskontoret i samverkan

med ekonomistyrningsverket och en del av deras rapporterade data utgörs av rena

uppskattningar. I dessa uppskattningar ingår ett nödvändigt mått av godtycklighet, varför detta

underlag eventuellt bör klassificeras som andrahandsmaterial.

Regressionsanalyserna i del 3 och 4 använder sig av data hämtade från SCB, med undantag för

sysselsättningsstatistiken vilken är hämtad från AMS. Dessa data är betrakta som

förstahandsmaterial. Materialet rymmer endast ett mått av godtycklighet i dess tillämpning,

främst i användandet av utfallet i riksdagsvalen, räknat blockvis, som ett mått på de politiska

preferenserna. Övriga mått (skatteunderlag, nettoinkomster från inkomstutjämning samt

nettomigration) är vedertagna och rymmer ingen högre grad av godtycklighet.3

1.4 Avgränsning

                                                
3 Se avsnitt 3.3
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En uttömmande analys av utjämningssystemet ur både political economy- och tillväxtperspektiv

ligger utom ramarna för denna uppsats. Ämnet avgränsas därför genom att endast behandla några

valda aspekter av utjämningsystemet. Granskningen av de offentliga utredningarna är högst

selektiv, med en betoning på de omfattande utredningar som gjorts på senare tid. För den

kvantitativa analysen används data från ett mycket begränsat antal perioder. De ekonometriska

modeller som specificieras är mycket enkla. Analysen ur political economy-perspektiv fokuserar

på de riktade statsbidragens omfattning och grundar sig på statskontorets kartläggning. Vissa

brister i deras sammanställning konstateras men det görs inget försök i uppsatsen att bedriva

kompletterande kartläggning av bidragsströmmarna. Istället betonas en kritisk utvärdering av

statskontorets analys. Diskussionen om taktisk omfördelning avslutas med en kortfattad

kvantitativ analys av korrelationen mellan icke-diskretionära inkomster från utjämningssystemet

och politiska preferenser. Regressionen befinns vara otillfredsställande i bemärkelsen att

resultatet är svårtolkat. Specificeringen av modellen ändras emellertid inte utan resultatet

används istället för att indikera frågans komplexitet samt för att göra rekommendationer för

framtida forskning. Analysen av utjämningssystemet ur ett tillväxtperspektiv begränsar sig

huvudsakligen till kopplingen mellan regional omfördelning, arbetskraftsrörlighet och tillväxt.

Den avslutande kvantitativa analysen är kortfattad och använder endast data från ett år (2003).

P.g.a. modellens enkelhet är resultatet öppet för tolkningar, men i likhet med den föregående

regressionsanalysen görs inget försök att på kvantitativ väg klargöra orsakssambanden. Detta

indikeras istället som en uppgift för framtida forskning.

1.5 Disposition

Utöver det första, inledande avsnittet tillkommer ytterligare fyra avsnitt (avsnitt 2-5) samt

källförteckning. Avsnitt 2 behandlar teoretiska motivationer till regional utjämning och beskriver

det rådande systemets utformning samt utveckling över tid.  Avsnitt 3 studerar statsbidrags- och

utjämningsystemet ur ett political economy-perspektiv. Ett antal studier av taktisk omfördelning

diskuteras,med betoning på svenska studier under senare år. Definitionen av riktade bidrag

diskuteras och de riktade bidragens omfattning analyseras med utgångspunkt i statskontorets

rapport 2003:5. Avslutningsvis presenteras resultatet av regressionsanalys 1, där korrelationen

mellan intäkter från utjämningssystemet och politiska preferenser testas. Avsnitt 4 studerar

statsbidrags- och utjämningsystemet ur ett tillväxtperspektiv. Kopplingen mellan rörlighet och
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tillväxt diskuteras. Rörlighetens motivationsfaktorer granskas och olika migrationsteorier samt

empiriska studier diskuteras utförligt. Diskussionen knyts an till studier av rörligheten i Sverige,

med utgångspunkt i näringsdepartementets betänkande SOU 2003:37. Avslutningsvis presenteras

resultatet från regressionsanalys 2 som studerar sambanden mellan utjämningsbidrag,

sysselsättning och migration. Avsnitt 5 utgör uppsatsens sammanfattning och avslutas med

rekommendationer för framtida forskning.
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2. Bakgrund

Decentralisering kan vara önskvärt även om det föreligger svårigheter att kvantifiera fördelarna.

Stigler (1957) argumenterade för decentralisering som det bästa sättet att föra politiken närmare

medborgarna, vilket berikar demokratin och förankrar offentlig sektor i de lokala preferenserna.

Stigler varnade emellertid för det konkurrensproblem som kan uppstå om kommuner tillåts

konkurrera om skattebasen. Omfördelning borde istället skötas genom central insamling och

fördelning av skattemedlen: ”…the proper amount of redistribution… could not depend on the

accidents of income composition of a particular community. Hence, in pure principle, the

Federal government should collect the progressive levies and redistribute them to local units with

each receiving an amount governed by the number of its poor and the degree of their poverty.”4

På detta sätt, menar Stigler, garanteras alla kommuner en miniminivå för offentlig sektor.5 Det är

emellertid tveksamt om Stigler någonsin föreställde sig ett så omfattande och långtgående

utjämnings- och statsbidragssystem som det svenska. Söderström (2002) påpekar att Stiglers

huvudpoäng tycks vara att mångfald per definition är något positivt, oavsett kostnadsfördelar

eller andra ”snäva ekonomiska argument”.6

Mer konkreta välfärdsteoretiska argument för att decentralisering presenterades i Tiebout (1956).

Enligt den s.k. Tiebouthypotesen möjliggör decentralisering en högre grad av heterogenitet i

utformningen av offentlig sektor. Förutsatt fri rörlighet mellan kommuner kan befolkningen då

”rösta med fötterna” och söka sig till den kommun som bäst svarar mot deras egna preferenser.

Genom att alla individer på så sätt kan lokaliseras till kommuner som i högre grad tillfredsställer

deras önskningar vad gäller utformningen av offentlig sektor höjs den totala nyttan.

2.1 Fiskal federalism i Norden

Grunderna till dagens kommunala självstyrelse etablerades redan 1862. Sedan dess har kommun-

och landstingssektorn expanderat avsevärt. Söderström anser att man kan tala om en ”nordisk

modell” för fiskal federalism, eftersom de nordiska länderna (med undantag för island) bedriver

kommunal och landstingsverksamhet i en omfattning som saknar motsvarighet i resten av

                                                
4 Stigler (1957), s. 143
5 ”…the desired minimum social services”, Stigler (1957), s. 143
6 Söderström (2002), s. 28
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världen.7 Enligt Söderström (2002) uppgår den svenska kommunsektorns verksamhet till ca 20

procent av BNP. Vård, skola och omsorg utgör de klart dominerande inslagen och uppgår till ca

75 procent av kommunsektorns verksamhet. Tillsammans står kommunerna och landstingen för

ca 70 procent av den offentliga konsumtionen.8

Finansieringen av denna omfattande verksamhet sker främst genom en omfattande lokal

beskattning, i Sverige och Danmark ca 16-20 procent. Den lokala beskattningen är därmed

avsevärt högre än i de flest andra länder, till den grad att Söderström talar om ett ”smått

sensationellt förhållande som tilldrgait sig intresse bland ekonomer och statsvetare världen

över”9. Det är alltså kommun- och landstingssektorns omfattning och den höga lokala

beskattningen som utgör den ”nordiska modell” som Söderström identifierat.

2.2 Konkurrensproblemet

Förutsättningarna att erbjuda kommunala tjänster utifrån det egna skattunderlaget skiljer sig

avsevärt mellan Sveriges kommuner, p.g.a. skillnader i beskattningsbara inkomster. Den

genomsnittliga beskattningsbara inkomsten i Danderyds kommun var år 2001 ca 2,5 gånger den

genomsnittliga beskattningsbara inkomsten i Borgholms kommun. För att generera motsvarande

skatteintäkter per invånare skulle Danderyds kommun endast behövt ta ut 16,83 procent i

kommunalskatt medan Borgholms kommun skulle behövt ta ut 42,49 procent.10 Utöver detta

tillkommer diverse strukturella konstnadsskillnader, t.ex. demografiska eller geografiska

faktorer, som medför olika kostnadslägen för likvärdig service. Utan utjämning skulle dessa

inkomst- och kostnadsskillnader medföra ohållbara skillnader i skattesatser och/eller utbudet av

tjänster. Detta anses oönskvärt av såväl rättviseskäl som av effektivitetsskäl.

2.3 Det rådande systemet för kommunal utjämning

Det ursprungliga utjämningssystemet infördes 1966. Systemet bestod av inkomstutjämning samt

specialdestinerade statsbidrag. 1993 skedde den största förändringen av det ursprungliga

systemet, när merparten av de specialdestinerade statsbidragen ersattes av det generella

                                                
7 Se t.ex. Söderström (1998, 2002)
8 Statistik hämtad ur Söderström (2002)
9 Söderström (2002) sid 16
10 Statistik hämtad ur Berggren et al. (2003)
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statsbidraget som idag utgör den största överföringen från stat till kommuner och landsting. I och

med reformerna 1993 delades utjämningsbidraget in i inkomstutjämning, kostnadsutjämning

samt ett extra bidrag för kommuner med minskande befolkning. Kritik riktades mot att

kommuner med hög skattekraft inte omfattades av det nya utjämningssystemet.

Det nuvarande statsbidrags- och utjämningssystemet infördes i januari 1996. Det består av två

likartade delar, en för kommuner och en för landsting. Systemet har sedan dess genomgått

fortlöpande förändringar men behållit samma övergripande struktur och huvuddrag.

Utjämningssystemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, det generella statsbidraget

samt införanderegler. Som framgår i kapitel 3 tillkommer ett stort antal riktade statsbidrag vilka i

varierande grad utgör överföringar från staten till kommuner och landsting. Sedan 1996 omfattar

utjämningssystemet samtliga kommuner.

Den övergripande principen för utjämningssystemet är att samtliga kommuner och landsting ska

kunna erbjuda en likvärdig service, oberoende av den egna skattebasens omfattning och

strukturella kostnadsskillnader. Systemet är synnerligen långtgående i sina

utjämningsambitioner, även jämfört med de övriga nordiska länderna. Systemet är avsett att

kompensera kommuner och landsting för skillnader i skatteunderlag samt strukturella

konstnadsskillnader. Utjämningen ska i princip inte kompensera för skillnader i effektivitet eller

ambitionsnivå i kommun- och landstingssektorn.11

Denna uppsats behandlar främst inkomstutjämningen och specialdestinerade statsbidrag. Nedan

följer en utförlig beskrivning av inkomstutjämningen samt en kortfattad beskrivning av

kostnadsutjämning, det generella statsbidraget samt införandereglerna. De specialdestinerade

statsbidragen behandlas i kapitel 3.

Inkomstutjämningen är sedan 1996 statsfinansiellt neutral, d.v.s. utjämningen finansieras i sin

helhet av kommunerna och landstingen på så sätt att summan av utbetalningarna motsvarar

summan av inbetalningarna. Syftet med inkomstutjämningen är att inga kommuner eller

                                                
11 Huruvida denna princip även gäller i praktiken är omdebatterat, men diskussionen ligger utanför ramarna för
denna uppsats. Se t.ex. Söderström (2002).
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landsting ska ha en skattekraft som avviker i någon högre grad från genomsnittet för hela landet.

Kommuner och landsting med en genomsnittlig skattkraft över riksgenomsnittet är nettobetalare

till systemet och kommuner med en genomsnittlig skattekraft under riksgenomsnittet är

nettomottagare.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas genom att den genomsnittliga skattekraften

(beskattningsbara inkomsten) per invånare i varje kommun respektive landsting jämförs med den

genomsnittliga skattekraften per invånare i hela landet. Differensen däremellan multipliceras

med den s.k. länsvisa skattesatsen. Produkten utgör utjämningsbidraget per invånare. Den

länsvisa skattesatsen beräknas till 95 procent av kommunernas respektive landstingens

genomsnittliga skattesatser för 1995, med hänsyn tagen till eventuella skatteväxlingar efter 1995.

(Variationer i länsvisa skattsatser beror främst på att olika verksamheter överförts från landsting

till kommuner sedan 1995. Summan av de länsvisa skattesatserna för kommuner och landsting är

densamma för alla län, 28,81 procent). Enligt Svenska Kommunförbundets beräkningar innebär

kompensationsgraden på 95 procent en utjämningsgrad på mellan 99 och 104 procent, d.v.s. om

alla kommuner tillämpade samma skattsats skulle skattekraften per invånare ligga i intervallet 99

till 104 procent av rikssnittet för samtliga landets kommuner.12 Den faktiska variationen är i

praktiken större än så, men detta beror på skillnader i ambitionsnivå och politiska preferenser i

kommunerna.

Kommunerna och landstingen kan alltså inte själva påverka sina inkomster från

utjämningsystemet genom att ändra den egna skattesatsen. För de kommuner som väljer att ta ut

en skattesats som är lägre än den länsvisa skattesatsen skulle negativa marginaleffekter kunna

uppstå, genom att kommunens inkomster minskar om det egna skattunderlaget ökar. För att

undvika denna s.k. pomperipossaeffekt görs därför sedan 2001 en justering av

inkomstutjämningen där kommunerna garanteras en tillväxt i skatteintäkterna som till 95 procent

motsvarar tillväxten i skatteintäkterna i hela landet. De övriga 5 procenten reflekterar tillväxten i

skattekraften i den egna kommunen. Den horisontella omfördelningen av skatteinkomster mellan

kommunerna uppgick 2003 till ca 14 miljarder, främst från tätort till glesbygd och landsbygd.

                                                
12 Se Berggren et al. (2003), sid 10-11
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Kostnadsutjämningen är i likhet med inkomstutjämningen statsfinansiellt neutral, d.v.s. summan

av inbetalade och utbetalade belopp är lika med noll. Kostnadsutjämningsbidraget beräknas

utifrån standardkostnadmetoden, med enskilda delmodeller baserade på ett stort antal mätbara

faktorer för varje verksamhet. Standardkostnadsmetoden har kritiserats för att vara alltför

svårbegripligt. Bidraget ska enbart täcka strukturella kostnadsskillnader som kommunerna själva

inte kan påverka, utan hänsyn till fakiska kostnader. Kostnadsutjämningsbidraget reflekterar

främst geografiska och demografiska skillnader. År 2000 omfördelades ca 5,2 miljarder mellan

kommunerna. Storstadskommuner och glesbygdskommuner var nettomottagare, medan övriga

regioner var nettogivare.

Det generella statsbidraget är till skillnad från inkomst- och kostnadsutjämningen inte

statsfinansiellt neutralt, utan utgör en viktig inkomstkälla för samtliga kommuner och landsting.

Det generella statsbidraget kan därför utgöra ett naturligt verktyg för ekonomiska regleringar

mellan staten och kommuner respektive landstingen. Det generella statsbidraget utgår sedan

hösten 1997 i en invånarrelaterad del och en åldersrelaterad del. Det sammanlagda generella

statsbidraget till kommunerna uppgick 2003 till ca 30,15 miljarder.

Det generella statsbidraget ersatte ett stort antal specialdestinerade statsbidrag från det

föregående systemet och utgår med i stort sett samma belopp till samtliga kommuner och

landsting. Utjämningskommitténs slutbetänkande SOU 2003:88 rekommenderar jämte många

andra att flertalet av de kvarvarande riktade statsbidragen införlivas med det generella

statsbidraget. De specialdestinerade statsbidragen behandlas utförligare i kapitel 3.

1996 års reformer av utjämningsystemet innebar stora inkomstförändringar för många

kommuner, i synnerhet för kommunerna med störst skattekraft samt för norrlandskommunerna,

vars bidragsinkomster minskade när det geografiska lägets betydelse minskade. För att dämpa de

kraftiga förändringarna infördes s.k. införanderegler, vilka begränsar effekten av systemets

ändrade utformning. Dessa består av införandetillägg, vilka kan vara både fasta och rörliga, samt

rörliga införandeavdrag. Införandereglerna är avsedda att upphöra helt under 2004.
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2.4 Ett system under förändring

Det utjämningsystem som infördes 1996 har länge kritiserats för sin komplexitet. Systemet är

idag utformat på ett sätt som gör det svårt att förstå för allmänheten. Statsbidrags- och

utjämningssystemet utvärderas och utvecklas fortlöpande. Efter regeringsbeslut 2001 bildades

Utjämningskommittén med syfte att granska det rådande systemet. Kommittén överlämnade sitt

slutbetänkande, Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88), i

september 2003. Till detta slutbetänkande tillkom en bilaga i form av den utredning som

parallellt genomförts av statskontoret, Statsbidragen till kommuner och landsting: en

kartläggning och analys (Statskontoret 2003:5), med syftet att kartlägga utgiftsflödena i

statsbidrags- och utjämningssystemet.

Finansdepartementet presenterade 13 maj 2004 proposition 2003/04:155 om ändringar i

utjämningsystemet med utgångspunkt i utjämningskommitténs betänkande SOU 2003:88.

Huvudragen i propositionen är att utjämningssystemet föreslås övergå till statlig finansiering,

genom att den nuvarande inkomstutjämningen och det generella statsbidraget slopas, för att

istället ersättas av ett statligt utjämningsbidrag att uppgå till 115% av medelskattekraften. Det

statliga utjämningsbidraget föreslås beräknas på ett liknande sätt, genom att kommunerna

kompenseras för skillnaden mellan det egna skatteunderlaget och riksgenomsnittet. För

kommuner med en lägre skattkraft än genomsnittet föreslås utjämningen kompensera för 95

procent av skillnaden. För kommuner med en högre skattekraft än genomsnittet föreslås en

utjämningsavgift i likhet med det rådande systemet, men reducerad till 85 procent av skillnaden

mellan det egna skatteunderlaget och 115 av riskgenomsnittet. Antalet avgiftsbetalande

kommuner sänks enligt beräkningarna från dagens 54 till 15. Utöver detta föreslås en förenkling

av kostnadsutjämningen, införandet av ett särskilt strukturbidrag, samt nya införandebidrag för

att dämpa eventuella negativa effekter av systemförändringen.
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3. Utjämningssystemet ur political economy-perspektiv

Ett analys ur political economy-perspektiv innebär att verktyg för ekonomisk analys tillämpas på

politiska processer. Analysen i detta avsnitt utgår från antagandet att politiker agerar

röstmaximerande. Utifrån detta antagande studeras huruvida diskretionära statsbidrag till

kommuner och landsting utgör taktisk omfördelning i syfte att köpa röster. Några svenska studier

av taktisk omfördelning granskas och sätts i relation till stilbildande amerikanska studier av

regionala bidrag. Systemet för allokering av statsbidrag analyseras och de diskretionära,

potentiellt taktiska bidragens omfattning belyses med några olika mått. Av denna analys framgår

att det rådande statsbidrags- och utjämningsystemet endast ger ett mycket begränsat utrymme för

diskretionära bidrag, och att uppfattningen om de diskretionära bidragens omfattning är

avhängigt vilket mått som används.

Vidare förs diskussionen om huruvida även icke-diskretionära bidrag kan utgöra taktisk

omfördelning. Diskussionen sätts i relation till den avslutande regressionsanalysen, där

korrelationen mellan nettoinkomster från det icke-diskretionära utjämningssystemet och utfallet i

riskdagsvalet testas. Nollhypotesen om en negativ korrelation mellan nettoinkomsterna och

oppositionens relativa andel av rösterna visar sig vara statistiskt signifikant. En förväntad

inkomsteffekt och den låga förklaringsgraden leder emellertid till slutsatsen att sambandet likväl

är att betrakta som svagt och inte nödvändigtvis tyder på taktisk omfördelning.

3.1 Taktisk omfördelning

Ekonomiska variablers påverkan på valresultat har länge varit ett föremål för intresse. Stigler

(1973) argumenterade för att studier av detta samband borde fokusera på omfördelningen av

resurser mellan grupper, snarare än indikatorer på det allmänna ekonomiska läget. Det allmänna

ekonomiska läget har enligt Stigler ingen signifikant effekt på de amerikanska väljarna under den

studerade perioden. Han menar att detta beror på att väljarna upplever att båda partier i lika hög

grad strävar efter ett gynnsamt ekonomiskt läge. Omfördelning, däremot, medför i högre grad

tydliga vinnare och förlorare och kan därför tänkas ha en signifikant effekt på valresultatet:

”There are a host of distributional policies which are inescapably divisive: one cannot support
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both a rise and a fall in the share of income going to farmers, or the share of progressive taxes in

the revenue system, or the share of income transferred to the poor.”13

3.2 Svenska studier av taktisk omfördelning

På senare tid har ett antal inlägg gjorts i diskussionen kring taktisk omfördelning med avseende

på det svenska statsbidrags- och utjämningssystemet. Det rådande svenska utjämningssystemet

mellan kommuner innebär en omfattande omfördelning mellan kommuner genom bidrag. Därtill

kommer ett stort antal specialdestinerade statsbidrag. Den stora omfattningen medför en ökad

risk för att systemet missbrukas, t.ex. genom att diskretionära bidrag utnyttjas taktiskt.

Detta avsnitt fokuserar på de arbeten som lagt fram av Johansson (1999, 2001), Johansson och

Dahlberg (2000, 2002), Hanes (2003) och Jordahl (2002). I merparten av dessa studier utgår

författarna från ett antal stilbildande amerikanska studier av taktisk omfördelning i USA under

New Deal-tiden. Dessa studier, främst Arrington (1969), Wright (1974), Wallis (1996) och

Anderson och Tollison (1991) kommer fram till varierande slutsatser angående hypotesen att

regionala bidrag under New Deal-tiden var taktiskt motiverade. Arrington (1969) observerade att

bidragsgivningen föreföll att gynna delstater med redan höga inkomster. Wright (1974) använde

några politiska variabler för regressionanalys av allokeringen av bidrag och kom fram till att

vissa politiska variabler gav en betydligt högre förklaringsgrad än strikt ekonomiska variabler.

Wright antog att röstmaximerande, taktisk omfördelning borde tendera att fokusera på delstater

med en relativt hög andel lättrörliga väljare, snarare än att bara ”gynna de egna”. Wright fann

visst belägg för ett samband mellan bidrag och lättrörliga väljare och drog följdaktligen

slutsatsen att skillnader i bidragsallokering mellan delstater delvis kunde tolkas som ett resultat

av politikers röstmaximerande.

Anderson och Tollison (1991) vidareutvecklade resonemangen i Wrights studie, men la till

ytterligare ett antal politiska variabler som befanns vara delvis signifikanta. Deras slutsatser

ifrågasattes senare av Wallis (1996) som drog slutsatsen att de ekonomiska variablerna trots allt

spelade en avgörande roll. Utöver New Deal-tiden studerade Wallis även statsbidrag till

                                                
13 Stigler (1973), s. 167
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delstaterna under åren 1932, 1942, 1962, 1972 samt 1982, och kom fram till att de ekonomiska

variablerna kunde vara signifikanta: ”taking the simultaneity between spending and grants into

account, the result that high-income states are favoured disappears and economic variables do

matter”.14 Detta tycks ha inspirerat några av de svenska studierna av taktisk omfördelning, vilka

emellertid i regel kännetecknas av att författarna inte i någon högre utsträckning belyser

skillnaderna mellan det svenska statsbidrags- och utjämningssystemet och det amerikanska

systemet för statsbidrag.

3.2.1 Johansson (1999) samt (2001)

Eva Johansson har i ett flertal arbeten, främst Johansson (1999) och (2001), studerat olika

aspekter av taktisk omfördelning mellan svenska regioner, med fokus på statsbidrag till

kommuner. Johansson (2001) påpekar att de amerikanska studierna saknar en gedigen teoretisk

underbyggnad för slutsatser om eventuellt röstköpsbeteende. Den teoretiska modell som

huvudsakligen används i Johansson (1999, 2001) och Dahlberg och Johansson (2000, 2002) är

baserad på den modell som presenteras i Dixit och Londregan (1996, 1998), som i sin tur är en

vidareutveckling av den modell som tidigare presenterats i Lindbeck och Weibull (1987).

I Lindbeck-Weibull/Dixit-Londregan-modellen använder två rivaliserande partier bidrag för att

locka till sig röster. Väljarnas beslut grundar sig på en blandning av rent politiska preferenser

och den konsumtionsnivå som erbjuds dem av respektive parti. Tillräckligt stora bidrag kan

således få väljare att rösta ’mot’ sina politiska preferenser. Ju svagare de politiska preferenserna

är relativt den erbjudna konsumtionsnivån desto lättare är det att ’köpa’ rösten. Om väljarna

indelas i grupper, t.ex. kommunvis, leder modellen till att det bidrag en grupp erhåller påverkas

positivt av mängden lättrörliga väljare i gruppen. En implikation av detta är att grupper med stor

andel lättrörliga väljare kommer att gynnas i allokeringen av diskretionära bidrag.

En liknande modell som leder till andra slutsatser presenteras i Cox och McCubbin (1986), där

väljarna delas in i kategorierna supportrar, motståndare och rörliga väljare. Enligt denna modell

kommer röstmaximerande politiker med riskaversion välja den säkraste investeringen, d.v.s.

                                                
14 Dahlberg och Johansson (2000), s. 6
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gynna sina supportrar på bekostnad av båda andra grupper. Det skulle således finnas en positiv

korrelation mellan bidrag och de politiska preferenserna. Gemensamt för båda modellerna är

antagandet att väljarna på ett signifikant sätt reagerar positivt på regionala bidrag.

Johansson gör en omfattande undersökning av totala statsbidrag till kommuner för att se om det

finns en tendens att ge mer bidrag till regioner med större andel lättrörliga väljare. Resultatet är

minst sagt blandat. Enligt Johanssons sammanfattning ger undersökningen stöd för hypotesen att

statsbidrag används i syfte att köpa röster, men detta förefaller inte vara en självklar slutsats av

det material som presenteras. Av de två politiska variabler som testas visar sig den ena vara

insignifikant.15 Den andra variabeln är signifikant, men Johansson poängterar själv att den som

drar slutsatser utifrån detta bör iakta försiktighet då antalet observationer är relativt litet.16

Johansson (2001) berör endast statsbidrag under perioden 1981-95 och tar följdaktligen inte

hänsyn till de förändringar som skett inom systemet sedan 1995. Johansson observerar dock att

utrymmet för diskretionära bidrag minskat avsevärt i och med reformeringen av systemet 1993.

Johansson kommer fram till följande siffror: Innan dessa reformer utgjorde riktade bidrag ca

25% av kommunernas intäkter medan generella bidrag utgjorde ca 5%. Efter reformerna utgjorde

riktade bidrag 7-8% medan generella bidrag utgjorde ca 15%. Johansson redovisar inte hur hon

kommit fram till denna statistik, som visserligen fångar upp den huvudsakliga förändringen men

som tillskriver riktade bidrag en större roll än vad som indikeras av t.ex. Statskontorets rapport

2003:5, se nedan.

Begreppet ”swing voters”, lättrörliga väljare, är centralt för political economy analysen i

Johansson (2001). Definitionen av lättrörliga väljare är emellertid problematisk och utgör en

svag länk i Johanssons kvantitativa analys. Johansson hänvisar till studier av Case (2001) och

Strömberg (2001) som definitierar lättrörliga väljare utifrån en ”closeness proxy”, d.v.s. antalet

lättrörliga väljare i en region definieras utifrån hur små marginalerna var i det senaste valet.

Utifrån denna definition finner Johansson inte belägg för taktisk omfördelning i röstköpssyfte.

Johansson använder istället en form av faktoranalys som bygger på väljarundersökningar. Det

                                                
15 Johansson (2001), s. 29
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implicita antagandet i hennes analys är att variabeln som betecknar ideologiska preferenser kan

uttryckas som en linjär kombination av variablerna i väljarundersökningarna.17 Med tanke på det

begränsade underlaget, antagandet bakom definitionen av lättrörliga väljare samt att resultatet är

långt ifrån otvetydigt är det svårt att instämma i Johanssons eget påstående att resultatet stödjer

hypotesen att statsbidrag används i röstköpssyfte.18 Den grundliga teoretiska överbyggnaden

vilar på en alltför godtycklig grund vad gäller kvantifieringen av lättrörliga väljare.

3.2.2 Dahlberg och Johansson (2000)

Det arbete som presenteras i Dalhberg och Johansson (2000) skiljer sig från Johansson (1999)

och (2001) genom att de faktiska förutsättningarna för diskretionär bidragsgivning till kommuner

diskuteras mer ingående. Detta underlättas av att artikeln endast betraktar bidragen till

kommuner för att stödja lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling, vilka

för den studerade perioden (1998) uppgick till 2,3 miljarder. Dessa bidrag utmärks enligt

Johansson och Dahlberg av avsaknaden av fördelningspraxis och av att regeringen haft ett

mycket stort direktinflytande på allokeringen. Efter beredning i miljödepartementet är det

regeringen som avgör vilka ansökningar som beviljas och vilka belopp som ska utgå. Författarna

kontrasterar detta mot de ”traditionella” statsbidragen vilka allokeras enligt tydliga,

förutbestämda regler:

Traditionella statsbidrag fördelas till kommunerna enligt strikta och på förhand fastställda regler. Dessa regler är

beslutade av riskdagen och när väl reglerna är fastställda finns mycket litet utrymme för regeringen att påverka

hur mycket olika kommuner ska erhålla. (…) Det statliga stödet för lokala investeringsprogram för en ekologiskt

hållbar utveckling styrs däremot inte av något detaljerat regelverk utan ger regeringen en unik möjlighet att på

eget bevåg rikta statsbidrag till utvalda kommuner. Detta har väckt misstankar om bland kritikerna om att

regeringen använder denna möjlighet taktiskt…19

                                                                                                                                                            
16 ”…though some caution certainly is needed having in mind the relatively few observations available.” Johansson
(2001), s. 29
17 Johansson (2001) s. 26
18 ”The results support the hypothesis that intergovernmental grants are used in order to win votes.” Johansson
(2001), abstract, s. 1
19 Dahlbergh och Johansson (2000), s. 306
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Dahlberg och Johansson finner belägg för att allokeringen av ”ekologiska” statsbidrag bidrag

skulle vara taktiskt motiverad på det sätt som föreslås av LW/DL-modellen. De finner däremot

inte belägg för att bidragen allokerats till de egna väljarna så som förutspås av Cox-McCubbin-

modellen. Slutsatserna i Dalhberg och Johansson (2000) är mer konkreta än de i Johansson

(2001), men det bör understrykas att studien endast berör ett specifikt bidrag under 1998. Deras

resultat ger likväl visst belägg för att riktade bidrag missbrukas i röstköpssyfte.

3.2.3 Hanes (2003)

Slutsatsen som dras av resultaten som presenteras i Dalhberg och Johansson (2000) ges

ytterligare stöd av Hanes (2003), där taktisk allokering av temporära statsbidrag under perioden

1982-1988 undersöks. Hanes resultat är blandade men ger visst stöd för hypotesen att bidragen

utnyttjats i taktiskt syfte. Hanes poängterar att de temporära bidragen, jämfört med de reguljära

statsbidragen, är vaga i sin utformning och i hög grad diskretionära för den sittande regeringen.

De temporära bidragen Hanes studerar upphörde 1992. Slutsatserna i hans undersökning är

således inte direkt relevanta för det rådande systemet för kommunutjämning. Däremot ger hans

slutsatser stöd för den generella hypotesen att diskretionära statsbidrag utnyttjas taktiskt.

3.2.4 Jordahl (2002)

Även Henrik Jordahl har studerat systemet för statsbidrag ur ett political economy-perspektiv.

Jordahl (2002) granskar sambanden mellan statbidrag till kommuner och valresultat för

riksdagsvalen 1991 och 1994. Hans slutsats är att det inte finns något signifikant samband för

vare sig totala bidrag eller generella bidrag. Däremot finner han ett signifikant samband mellan

specifika bidrag och valresultat. Jordahl finner visst (svagt) belägg för hypotesen att allokeringen

skulle påverkas av andelen lättrörliga väljare. Han anger svårigheten att definiera lättrörliga

väljare som ett av huvskälen till varför detta delresultat ska betraktas med försiktighet.

3.2.5 Sammanfattning

En brist med samtliga av de svenska studier som granskats ovan är att de i regel saknar en

nogrannare analys av statsbidrags- och utjämningssystemets utformning. I synnerhet Johansson

(1999) och (2001) samt Jordahl (2002) bedriver avancerade räkneövningar utan att i någon högre

grad föra en diskussion kring vilket utrymme som verkligen bereds för taktisk omfördelning.
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Detta kan synas vara en avgörande svaghet i deras analyser, då dagens situation i Sverige inte

nödvändigtvis har särskilt mycket gemensamt med t.ex. 1930-talets USA. Denna brist gör att den

återkommande kopplingen mellan den amerikanska litteraturen och det svenska bidragssystemet

tidvis framstår som närmast insinuant.

Nedan presenteras en mer ingående analys av statsbidrags- och utjämningssystemet, med

betoning på i vilken grad systemet möjliggör diskretionära bidrag. Analysen grundar sig på den

Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU

2003:88) samt statskontorets rapport Statsbidragen till kommuner och landsting (2003:5). Det

kvantitativa inslaget består av att de olika bidragens omfattning till antalet sätts i relation till

deras pekuniära omfattning, på ett sätt som åskådliggör de potentiellt taktiska bidragens

omfattning. Därefter testas genom regressionsanalys hypotesen att valresultat, mätt kommunvis,

korrelerar med nettoinkomster från utjämningssystemet.

3.3 Riktade bidrag: en bakgrund

I vilken utsträckning möjliggör utjämningssystemet diskretionära bidrag? Enligt regeringsformen

(RF) är det riksdagen som förfogar över bestämmanderätten över statens finanser. I praktiken

ligger, på funktionella grunder, en betydande del av verkställigheten på regeringsnivå. Det är

likväl riksdagen som fattar de grundläggande besluten, främst genom beslut om statsbudgeten.

Statsbudgeten, som läggs fram av regeringen, anvisar medlens allokering i form av anslag.

Anslagen specificerar belopp och ändamål, samt vilken form av anslag det rör sig om:

obetecknade anslag, reservationsanslag eller ramanslag. Obetecknade anslag får inte överskridas

och outnyttjade medel förs inte över till följande budgetperiod. Reservationsanslag får inte heller

överskridas men outnyttjade medel kan användas under de följande tre åren. Ramanslag får

överskridas något20 och outnyttjade medel får användas under följande år. Merparten av

statsbudgetens ca 500 anslag utgörs av ramanslag.

Anslag grupperas i 27 utgiftsområden, vart och ett med en fastställd utgiftsram. Det förekommer

även indelning av anslagen i 47 politikområden. I praktiken är riksdagens beslut om dessa anslag

tämligen övergripande, vilket överlåter en mer detaljerad utformning åt regeringen. Detta sker
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främst genom de s.k. regleringsbrev som utgår från regeringen till myndigheterna, med

anvisningar rörande vilka medel som allokerats och preciseringar av hur medlen ska användas.

Regleringsbreven återfinns i samlad form i den s.k. statsliggaren.

Regleringsbreven lämnar åtskilligt uttrymme för regeringen att påverka allokering av medel.

Anslagen kan delas in i delposter (anslagsposter), antingen för att fördela ett anslag mellan olika

myndigheter eller mellan olika deländamål. Anslagen och delposterna kan också förses med

anslagsvillkor. Dessa villkor varierar i sin utformning, från att ange vilka kostnader som ska

debiteras vilka anslag/delposter till angivelser för hur stora belopp som ska utgå från ett anslag

till en viss mottagare eller en viss form av verksamhet.  Denna process för allokering av medel ur

statsbudgeten gör att det inte alltid framgår tydligt när ett anslag utgått med kommuner (eller

landsting) som mottagare. Statskontorets utredare har använt sig av ett 100-tal telefonintervjuer

med personal vid mer än 50 myndigheter för att göra en uppskattning av antalet anslag som helt

eller delvis utgått till kommuner och landsting. Utredarna har kommit fram till att totalt 127

anslag utgått helt eller delvis till kommuner och landsting.

Den ofta förekommande distinktion mellan generella och specialdestinerade bidrag är inte

alldeles adekvat. I Statskontorets rapport 2003:5 används istället kategorierna 1-3 för att

beteckna i vilken grad ett anslag är avsett för kommuner och landsting. Kategori 1 utgörs av

sådana anslag som i sin helhet är avsedda för kommuner och/eller landsting och kategori 2 av de

anslag som endast delvis är avsedda för kommuner och/eller landsting. Kategori 3 omfattar

sådana anslag som inte uttryckligen är avsedda för kommuner eller landsting men där utredarna

kommit fram till att bidrag likväl utgått med kommuner eller landsting som direkta mottagare.

Vidare används underkategorierna ”alla”, ”vissa” och ”blandat” för att ange om bidragen i fråga

utgått till samtliga eller endast vissa kommuner eller landsting. ”Blandat” anger att ett anslag

delvis utgått till alla och delvis endast till vissa.

Statskontoret har i sin utredning studerat statsbidragen till kommuner och landsting tillsammans.

Att särskilja data för endast kommuner ligger utanför ramen för denna uppsats, men det finns

inget i vare sig SOU 2003:88 eller Statskontorets rapport som indikerar att det finns några stora

                                                                                                                                                            
20 En anslagskredit om högst 10 procent av anslaget får användas, men ska täckas följande budgetår.
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systematiska skillnader mellan statsbidragen till kommunerna och statsbidragen till landstingen.

Huvuddelen av bidragen utgår till kommunerna. Detta gäller för samtliga kategorier (1-3) och

statskontorets sammanställning kan därför ses som en god indikation på fördelningen av bidrag

till kommuner, trots att ingen distinktion görs mellan kommuner och landsting som mottagare.

Det förekommer en del mätproblem i samband med sammanställningen av statsbidragens

allokering. Många av bidragen i kategori 3 grundar sig på uppgifter ur personintervjuer med ett

hundratal beslutsfattare, ekonomiansvariga m.m. Definitionen av vilka bidrag som kan sägas

ingå i den kategori rymmer således ett högre mått av godtyckligt. Detta gäller även omfattningen

av dessa bidrag. I de fall där bidragen ansetts delvis utgå till kommuner eller landsting har

statskontorets utredare själva bedömt hur stor andel av anslaget som bör ingå i kategori 3. Detta

skiljer sig från kategori 1 och 2, där bidragens omfattning inte rymmer samma mått av

godtycklighet. Ytterligare en svaghet med materialet i statskontorets rapport 2003:5 är att man

delar in statsbidragen i de tre kategorierna men inte ger någon mer detaljerad beskrivning över

medlens fördelning mellan kommuner och landsting. Således diskuteras inte variationer i

utbetalda belopp för de bidrag som utgår till alla kommuner eller landsting. Ingen åtskillnad görs

hellre mellan de bidrag som utgår till ”vissa” kommuner eller landsting, trots att det ur political

economy-perspektiv är en väsentlig skillnad om ett bidrag utgår till två hundra kommuner eller

endast till två. Denna avsaknad av nyanser gör att statskontorets rapport 2003:5 ger en långt ifrån

fullständig bild av bidragens fördelning.

3.4 De riktade bidragens omfattning

I tabell 2.4.1 nedan redovisas resultatet från statskontorets rapport 2003:5, där statsbidragen till

kommuner och landsting delas in i tre kategorier som nämnts ovan.

Tabell2.4.1 : Fördelningen av anslag till kommuner och landsting, budgetåret 2001 (antal)21

Mottagare, kategori Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Totalt:
Alla 9 9 - 18
Vissa 8 17 - 25
Blandat 2 10 - 12
Totalt: 19 36 72 55 (127)

                                                
21 Materialet hämtat ur statskontorets rapport 2003:5.
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Som framgår av tabell 2.4.1 är anslag i kategori 3 flest till antalet och utgör majoriteten av av det

totala antalet anslag, 72 av totalt 127 anslag. Statskontoret har inga uppgifter om allokeringen av

dessa anslag enligt underkategorierna ”alla”, ”vissa” och ”blandade”. För anslagen i kategorierna

1 och 2 utgör ”vissa” den största underkategorin, 25 av totalt 55 anslag. Endast 9 av de 55

anslagen i kategorierna 1 och 2 är i sin helhet riktade till alla kommuner och landsting.

Tabell 2.4.1 ger inget direkt svar på frågan om diskretionära bidrag används taktiskt. Däremot

ges en indikation på graden av transparens i allokeringen av statsbidrag. Graden av transparens

kan ses som en reflektion av den struktur som redovisas av siffrorna i tabell 2.4.1. Som framgår

är det de minst transparenta bidragen, d.v.s. kategori 3, som är flest till antalet. Vidare framgår

att det är den största underkategorin utgörs av de bidrag som endast går till vissa kommuner och

landsting, d.v.s. de mest riktade bidragen. I den mån statsbidragen kan utnyttjas taktiskt

förefaller det rimligt att det är just de anslag som återfinns i kategori 3 samt i underkategorin

”vissa” som till sin natur är mest diskretionära. Det stora antalet sådana anslag bör därför

betraktas som problematiskt ur ett political economy-perspektiv.

Det bör emellertid betonas att medan bidragen i kategori 3 är flest till antalet utgör dessa till sin

omfattning en relativt liten del av de totala statsbidragen. Den klart dominerande kategorin, mätt

i bidragsvolym, är kategori 1 som utgör åttionio procent av de totala bidragen. I tabell 2.4.2 och

2.4.3 redovisas samma bidrag som i tabell 2.4.1 men uttryckt i kronor samt som andel av de

totala statsbidragen till kommuner och landsting. Tabell 2.4.2 och 2.4.3 återfinns inte i

statskontorets rapport utan är gjorda genom att summera de enskilda tabellerna för varje

utgiftsområde som finns i rapporten.

Kategori 1 domineras av det generella statsbidraget och det kommunala utjämningsbidraget. Det

generella statsbidraget betalas ut till alla kommuner med i stort sett samma belopp. Det

kommunala utjämningsbidraget varierar stort mellan kommunerna och finansieras till sin helhet

genom den utjämningsavgift som betalas in av kommuner med mer än 100 procent av den

genomsnittliga skattekraften för alla landets kommuner, såsom beskrivits ovan.

tabell 2.4.2: Fördelningen av anslag till kommuner och landsting, budgetåret 2001 (miljoner kr)22

                                                
22 Uträkningarna baserade på beräkningarna av enskila utgiftsområden gjorda i statskontorets rapport 2003:5.



24

Mottagare, kategori Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Totalt:
Alla 96619,8 2843,4 -
Vissa 24588,5 1128,4 -
Blandat 2372,7 6589,8 -
Totalt: 123581,0 9661,6 5349,0 138591,6

Tabell 2.4.3: Fördeln. av anslag till kommuner och landsting, budgetåret 2001 (%-andel av totalt belopp)
Mottagare, kategori Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Totalt:
Alla 69,72% 2,05% -
Vissa 17,74% 0,81% -
Blandat 1,71% 4,75% -
Totalt: 89,17% 6,97% 3,86% 100%

Som framgår av tabellerna ovan är anslagen i kategori 3 visserligen flest till antalet, men

förhållandevis små uttryckt i kronor eller som andel av de totala utgifterna. Det stora antalet

anslag i denna kategori gör dessutom att de enskilda bidragen blir tämligen små: 72 anslag delar

på ca 5,349 miljarder, eller 3,86 procent av de totala utgifterna, att jämföra med t.ex. kategori 1,

där 19 anslag delar på 123,6 miljarder. För att de riktade bidragen skulle kunna ha en avgörande

effekt krävs att dessa små, specialdestinerade bidrag är synnerligen effektiva i att påverka utfallet

i riksdagsvalen. Detta motsäger emellertid inte att de riktade bidragen utgör ett political

economy-problem. Som konstaterats kännetecknas bidragen i kategori 3 av en låg grad av

transparens i allokeringen, vilket ökar utrymmet för röstköp men även för andra former av

gynnande av specialintressen. Som nämnts ovan är dessutom statskontorets kartläggning långt

ifrån fullständig utifrån ett political economy-perspektiv. Indelningen i kategorierna 1-3 och

underkategorierna ”alla”, ”vissa” samt ”blandat” ger oss långt ifrån fullständig information om

variationen i utbetalda belopp och gör ingen distinktion men sådana bidrag som utgått till ett

stort antal, men inte alla, kommuner eller landsting, och de som endast utgått till ett litet antal.

Ämnet inbjuder således till en utförligare analys, men det ligger utanför ramarna för denna

uppsats. Två saker kan emellertid konstateras: Å ena sidan är de svenska studierna av taktisk

omfördelning som granskats ovan högst medvetna om political economy-problem, men saknar i

regel en gedigen förankring i verkligheten, d.v.s. utformningen av det rådande statsbidrags- och

utjämningssystemet. Å andra sidan presenterar den statliga utredningen SOU 2003:88 och

statkontorets rapport 2003:5 en utförlig kartläggning av detta system, men undviker att uttalat

tillämpa ett political economy-perspektiv. Detta reflekteras i att rekommendationen i SOU

2003:88, att de riktade bidragen begränsas, aldrig uttrycks i termer av ett political economy-
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problem23, samt i att statskontorets kartläggning av statsbidragen inte ger någon utförligare

beskrivning av variationer i utbetalningarna.

3.5 Regressionsanalys 1: icke-diskretionära bidrag

Som ovan konstaterats utgör de riktade bidragen endast en liten del av utjämningssystemet.

Systemet domineras istället av de bidrag som är rent generella, d.v.s. utgår med samma belopp

till samtliga kommuner (främst det generella statsbidraget), eller direkt avhängiga

skatteunderlaget och det strukturella konstnadsläget i kommunen (främst inkomst- och

kostnadsutjämning). De sistnämnda bidragen varierar till beloppet mellan kommunerna, men

beräknas med automatik utifrån transparenta regler, baserat på det genomsnittliga

skatteunderlaget i kommunerna. Transparensen och automatiken minimerar risken för att de

används som ”riktade” bidrag, t.ex. i röstköpssyfte.

Riktade bidrag utgör emellertid inte den enda möjligheten till taktisk omfördelning. Även de

bidrag som beräknas automatiskt utifrån transparenta regler kan användas taktiskt genom att

regelverket utformas på ett sådant sätt att överföringarna sammanfaller med en politisk agenda.

Exempelvis skulle ett utjämningssystem eventuellt kunna politiseras längs blockgränserna, så att

man i hög grad för över resurser från oppositionens väljare till de egna väljarna. Det centrala

antagandet att väljare reagerar positivt på regionala bidrag är tillämpbart oavsett om bidragen är

diskretionära eller inte.

Detta avsnitt bortser från förekomsten av lättrörliga väljare. Istället testas hypotesen att

valresultatet generellt korrelerar med nettoinkomsterna från utjämningssystemet under

föregående år, på ett sådant sätt att kommuner med högre nettoinkomster från

utjämningssystemet tenderar att ha en högre andel väljare som röstar på den sittande regeringen.

Hypotesen testas genom att ett godtyckligt mått på de politiska preferenserna (kommunvis)

regrederas på nettoinkomsterna från utjämningssystemet (kommunvis). De politiska

                                                
23 Tyngdpunkten i rekommendationerna hänvisar snarare till effektivitetsskäl i linje med Tiebouthypotesen. Om de
nyttoförhöjande effektivitetsvinsterna från decentralisering är en funktion av kommunernas heterogenitet medför
specialdestinerade statsbidrag och andra former av ”öronmärkta” medel en risk för nyttominskning. Utöver denna
invänding tillkommer naturligtvis det generella argumentet att öronmärkta medel inkräktar på det kommunala
självstyret.
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preferenserna (”BORGSOCRATIO”) mäts som kvoten av de två politiska blockens kommunvisa

andelar i riksdagsvalet:
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Måttet BORGSOCRATIO regrederas på nettoinkomsterna från utjämningsystemet

(GRANTRATIO), mätt kommunvis som summan av nettoinkomster per capita av

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag samt införandetillägg, uttryckt som

andel av genomsnittet för alla landets kommuner:
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Regressioner har gjorts baserat på resultaten i riksdagsvalen 1998 och 2002. Måttet

BORGSOCRATIO för dessa två år utgjorde den beroende variabeln och måttet GRANTRATIO

för föregående år (1997 respektive 2001) utgjorde den oberoende variablen, jämte en konstant.

Modellen som testas är således, för respektive period,

BORGSOCRATIO = C + GRANTRATIO

Regressionen som redovisas i tabell 2.6.1 prövar hypotesen att nettoinkomsterna från

utjämningssystemet 1997 korrelerar med den relativa andelen röster som tillfaller det borgerliga

blocket, uttryckt som kvoten av andelen röster på (M+Fp+C+Kd) och andelen röster på

(S+V+Mp). Tecknet framför variabeln GRANTRATIO förväntades vara negativt. M.a.o. skulle

kommuner där en stor andel av rösterna tillfallit det borgerliga blocket varit nettoförlorare i

utjämningsystemet under föregående år, medan kommuner där en stor andel av rösterna tillfallit

det regerande blocket (S+V+Mp) skulle varit nettovinnare i utjämningssystemet under

föregående år. Kommuner som gynnats av det icke-diskretionära utjämningssystemet skulle

således ”belöna” den sittande regeringen. Koefficienten för GRANTRATIO97 är som förväntat

negativ. P-värdet 0.0000 gör att vi förkastar hypotesen att parametern GRANTRATIO = 0.

Korrelationen uppvisar således det förväntade (negativa) tecknet och är signifikant. Hypotesen

att GRANTRATIO97 korrelerar negativt med BORGSOCRATIO98 kan således inte förkastas.
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tabell 2.6.1

Dependent Variable:
BORGSOCRATIO98        
Method: Least Squares        
Date: 04/28/04   Time: 17:48        
Sample: 1 288        
Included observations: 288        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.270977 0.061434 20.68856 0.0000
GRANTRATIO97 -0.412508 0.055664 -7.410714 0.0000
R-squared 0.161090     Mean dependent var   0.858468
Adjusted R-squared 0.158157     S.D. dependent var   0.480776
S.E. of regression 0.441121     Akaike info criterion   1.207927
Sum squared resid 55.65218     Schwarz criterion   1.233364
Log likelihood -171.9415     F-statistic   54.91869
Durbin-Watson stat 1.344906     Prob(F-statistic)   0.000000

Då kommunernas nettoinkomster av utjämningssystemet utgör icke-diskretionära bidrag

(beräknas enligt formel utifrån det genomsnittliga skatteunderlaget) är korrelationen att betrakta

som en ren inkomsteffekt. Den visar att kommuner med högre genomsnittligt skatteunderlag

tenderar att ha en högre andel invånare som röstar på det oppositionen (det borgerliga blocket)

och vice versa. En diskussion om varför denna inkomsteffekt uppstår ligger utanför ramarna för

denna uppsats, men det kan konstateras att resultatet inte förvånar med tanke på partiernas

traditionella väljarbaser. Då samma block haft makten under hela den observerade perioden går

det inte att ur det material särskilja inkomsteffekten från ett eventuellt röstköptsbeteende där

väljarna belönar den sittande regeringen om deras kommun gynnas av utjämningssystemet.

Graden av korrelation ger emellertid någon sorts indikation på utrymmet för röstköpsbeteende i

det icke-diskretionära utjämningssystemet, främst genom att betrakta förklaringsgraden i

regressionen.

Förklaringsgraden24 för regressionen som redovisas i tabell 2.6.1 är 0.161090. Korrelationen är

visserligen signifikant men förklarar endast ca 16 procent av variationen i de politiska

preferenserna. Vad som i detta sammanhang utgör en hög förklaringsgrad är naturligtvis

godtyckligt. Det förefaller emellertid rimligt att betrakta detta värde på förklaringsgraden såsom
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förhållandevis lågt. Hypotesen att GRANTRATIO97 korrelerar med BORGSOCRATIO98 kan

således inte förkastas, men den relativt låga förklaringsgraden ger inte belägg för den

övergripande hypotesen att systemet politiserats längs blockgränsen, eller att väljare i någon

högre utsträckning belönar den sittande regeringen om deras kommun gynnas av

utjämningssystemet.

Utvecklingstendensen belyses genom att en liknande regression gjorts för utkomsten i valet 2002

och nettoinkomsterna från utjämningssystemet för föregående år. Resultaten redovisas i tabell

2.6.2.

tabell 2.6.2

Dependent Variable:
BORGSOCRATIO02        
Method: Least Squares        
Date: 04/28/04   Time: 18:14        
Sample: 1 288        
Included observations: 288        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.243177 0.055142 22.54510 0.0000
GRANTRATIO01 -0.386293 0.049572 -7.792505 0.0000
R-squared 0.175134     Mean dependent var   0.856885
Adjusted R-squared 0.172250     S.D. dependent var   0.450459
S.E. of regression 0.409831     Akaike info criterion   1.060778
Sum squared resid 48.03705     Schwarz criterion   1.086215
Log likelihood -150.7520     F-statistic   60.72313
Durbin-Watson stat 1.382216     Prob(F-statistic)   0.000000

Som framgår av tabell 2.6.2 är koefficienten något mindre med samma (förväntade, negativa)

tecken och signifikant. Förklaringsgraden är något högre än i föregående regression, men då

endast ca 17,5 procent av variationen i BORGSOCRATIO 2002 förklaras av GRANTRATIO01

kan systemet inte heller i detta fall rimligen sägas vara politiserat längs blockgränsen. Framför

allt kan någon kraftig ökning av förklaringsgraden inte beläggas. Hypotesen att

GRANTRATIO01 korrellerar med BORGSOCRATIO02 kan således inte förkastas, men den

relativt låga förklaringsgraden ger inte belägg för den övergripande hypotesen att valresultatet i

någon högre utsträckning reflekterar nettoinkomsterna från utjämningssystemet.

                                                                                                                                                            
24 R2, definierad som andelen av variationen i den beroende variablen som förklaras av regressionen
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4. Utjämningssystemet ur tillväxtperspektiv

I denna del studeras utjämningssystemet ur ett tillväxtperspektiv. Den övergripande hypotsen är

att mycket långtgående utjämning kan ha negativa effekter för ekonomisk tillväxt, främst genom

minskade incitament till arbetskraftsrörlighet. Några andra samband mellan utjämning och

tillväxt tas upp inledningsvis. Därefter fokuseras i huvudsak på relationen mellan

arbetskraftsrörlighet och tillväxt samt vilka effekter utjämningen kan tänkas ha på

arbetskraftsrörligheten. I avsnitt 4.6 testas den kvantitativa hypotesen att sambandet mellan låga

inkomster och arbetslöshet är avsevärt starkare än sambandet mellan låga inkomster och

nettoutflyttning. Utifrån konstaterandet att intäkter från inkomstutjämningen är en direkt

funktion av de genomsnittliga inkomsterna i kommunerna relateras resultatet av regressionerna

till diskussionen kring arbetskraftsrörlighet och tillväxt, samt vilken roll långtgående utjämning

mellan kommuner kan tänkas spela i sammanhanget. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna

från avsnitt 4.1-4.6 och rekommenderade riktningar för framtida studier indikeras.

4.1 Sverige: långtgående utjämning

Som konstaterats i avsnitt 2 fordrar en omfattande kommunsektor även ett omfattande system för

inkomstutjämning mellan kommuner, för att förebygga en förödande skattekonkurrens.

Fördelningspolitik på kommunal nivå omöjliggörs av invånarnas möjlighet att lätt flytta till

någon annan kommun. En kommun som väljer att sätta skatterna högt riskerar att förlora sina

höginkomsttagare till lågskattekommuner och istället attrahera låginkomsttagare. En liknande

process skulle drabba kommuner med svagt skatteunderlag: det är en uttalad målsättning att alla

landets kommuner ska kunna erbjuda en likvärdig service, men för att erbjuda sina invånare

denna service skulle kommuner med lågt skatteunderlag tvingas ta ut en avsevärt större

skattesats. Risken blir då att flyttströmmar uppstår till kommuner med en lägre skattesats, vilket

ytterligare försvagar skatteunderlaget i kommunen, som då tvingas höja skattesatsen ytterligare.

P.g.a. det s.k. konkurrensproblemet fordrar en omfattande kommunsektor följdaktligen också ett

omfattande system för utjämning mellan kommunerna. I Sverige tar sig detta formen av ett

synnerligen långtgående system för både inkomst- och kostnadsutjämning. Systemet beskrivs

utförligare i avsnitt 2, ovan. Kostnadsutjämningen är avsedd att kompensera för strukturella

kostnadsskillnader för att producera kommunala tjänster. I denna del behandlas i huvudsak
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inkomstutjämningen, vilken syftar till att utjämna skillnader i skatteintäkter per invånare mellan

kommunerna.

Under det rådande systemet utjämnas 95 procent av skillnaden mellan den egna kommunens

skattebas och den genomsnittliga skattebasen per invånare i alla landets kommuner. Detta

medför att samtliga kommuner befinner sig i intervallet 99 – 104 procent av det genomsnittliga

skatteunderlaget per invånare för alla landets kommuner.25 Medan problemen med

skattekonkurrens mellan kommunerna är uppenbara, är det mindre självklart att

inkomstutjämningen mellan kommuner behöver vara så långtgående som den är i Sverige idag.

Även de övriga nordiska länderna har som tidigare konstaterats omfattande kommunsektorer

men inget av dem har en lika långtgående utjämning som Sverige.

4.2 Negativa effekter av långtgående utjämning

Det finns ett flertal tänkbara negativa effekter av en mycket långtgående utjämning.

Inkomstutjämningen är statsfinansiellt neutral, d.v.s. utjämningsbidragen finansieras till sin

helhet av medel som betalas in av kommuner med en skattebas över riksgenomsnittet. Med

systemets nuvarande utformning medför detta att incitamenten för kommunerna att stärka den

egna skattebasen försvagas kraftigt. För ett antal kommuner har det rört sig om s.k.

Pomperipossa-effekter, där ökade förvärvsinkomster i kommunen leder till en reell minskning av

kommunens nettointäkter när avgifterna till utjämningssystemet beaktats. Sedan 2001 prövas

metoder att undvika marginaleffekter över 100 procent. Likväl kvarstår slutsatsen att

incitamenten till att förstärka den egna skattebasen försvagas av en långtgående utjämning.

Svaga incitament att stärka den egna skattebasen borde rimligen ha negativa effekter på

tillväxten, genom att den omfattande kommunsektorn därigenom upplever mindre konkurrens

och lägre omvandlingstryck, med en långsammare rationaliserings- och innovationstakt som

följd. Brennan och Buchanan (1980) menar att skattekonkurrensen inte nödvändigtvis behöver

utgöra ett problem. Enligt deras analys skulle en stor kommunsektor utan långtgående utjämning

skapa en skarp konkurrens inom den offentliga sektorn, vilket skulle hindra den från att öka i

                                                
25 Beräkningarna är hämtade ur SOU 2003:88
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omfattning. Det är tveksamt om deras ståndpunkt är förenlig med svenska målsättningar för

välfärd, men detta motsäger inte den generella slutsatsen att långtgående utjämningen sannolikt

leder till lägre konkurrens inom kommunsektorn, med negativa tillväxteffekter26 som följd.

En konsekvens av den försvagade konkurrensen mellan kommuner är att de kommunala

incitamenten till nytt bostadsbyggande gränsas kraftigt. Söderström (2002) poängterar att detta

kan ha särskilt negativa effekter för Stockholmsregionen: ”Detta är särskilt kännbart i vissa av

kranskommunerna till Stockholm med låg skattesats. De lider av Pomperipossa-effekten och har

därför inget omedelbart kommunalekonomiskt intresse av att det flyttar in nya medborgare i

kommunen. Detta kan förmodas medföra återhållsamhet i bostadsbyggandet och förvärra

bostadsbristen i huvudstadsområdet.”27

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är beklaglig ur tillväxtperspektiv, eftersom regionen är ett

nav i landets ekonomiska utveckling och ekonomisk effektivitet fordrar att arbetskraften

allokeras till dynamiska sektorer och regioner. Detta relaterar till ett närliggande problem: det

finns skäl att tro att den långtgående utjämningen av flera skäl har hämmande effekter på

arbetskraftsrörligheten, med negativa tillväxteffekter som följd. Sambandet mellan

arbetskraftsrörlighet och tillväxt, samt vilka effekter en långtgående kommunal utjämning kan

tänkas ha på arbetskraftsrörligheten, utgör fokus för denna del av uppsatsen.

4.3 Arbetskraftsrörlighet och tillväxt

Kopplingen mellan arbetskraftens rörlighet och ekonomisk tillväxt är sedan länge etablerad. De

statiska tillväxteffekterna ges av den neoklassiska teorin, enligt vilken ekonomisk jämvikt

fordrar att alla resurser är effektivt allokerade. En effektiv allokering av resurser innebär att varje

faktorenhet allokeras så att den genererar högsta möjliga marginalprodukt. Intuitionen är enkel:

om en faktorenhet inte allokeras där marginalprodukten är högst kan en förbättring alltid uppnås

genom omallokering dit marginalprodukten är högre. Optimal allokering får en utjämnande

effekt, d.v.s. medför att marginalprodukten i jämvikt blir densamma för en faktor, oavsett var

den allokeras.  Om resurserna inte är effektivt allokerade kommer marginalprodukten för en och

                                                
26 Kopplingen mellan höjd produktivitet och ekonomisk tillväxt får antas given och diskuteras inte utförligare här.
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samma resurs vara olika beroende på var den allokerats. Denna ineffektiva allokering innebär en

välfärdsförlust, eftersom produktionsfaktorn bevisligen inte används där den är mest produktiv.

De dynamiska effekterna ges av det långsiktiga perspektivet, där ekonomin ständigt befinner sig

i förvandling. En marknadsekonomi där ekonomisk tillväxt reflekterar ökad produktivitet fordrar

ständigt pågående förändringsprocesser och strukturomvandlingar. Detta är högaktuellt i en tid

då den snabba teknologiska utvecklingen, globaliseringen av produktion av konsumtion, samt

ökande frihandel och internationell konkurrens ställer höga krav på snabb anpassningsförmåga.

Gunderson (1994) sammanfattar situationen: ”In essence, a strong internal market is necessary to

compete in external markets.”28  För att undvika välfärdsförluster krävs att produktionsfaktorerna

kontinuerligt allokeras till de sektorer och regioner där de har högst marginalprodukt.

Arbetskraftens geografiska rörlighet är en viktig, naturlig komponent i denna anpassning.

Som Gunderson (1994) påpekar sker anpassningen dessutom på två håll, dels ”upside”, i form av

expansioner och nyetableringar, vakanser och arbetskraftsbrist samt ”downside”, i form av

nedläggningar, friställningar och ökad arbetslöshet. Väl fungerande anpassningsmekanismer kan

medföra både en sänkning av arbetslösheten och en reduktion av de flaskhalsar som hämmar

framväxten av nya, konkurrenskraftiga sektorer och regioner. Den ekonomiska tillväxten främjas

genom att arbetskraften överförs från lågproduktiva till högproduktiva sektorer och landet blir

mer internationellt konkurrenskraftigt. Vikten av denna anpassning understryks av den

tilltagande ekonomiska integrationen i världen, eftersom arbetskraften i de utvecklade länderna

med sina avsevärt högre kostnadslägen måste konkurrera med högproduktiv arbetskraft som kan

skapa stora förädlingsvärden. Arbetskraftsrörligheten kan således bidra till makroekonomisk

stabilitet, genom att underlätta strukturomvandlingar, och därigenom generera ytterligare

positiva tillväxteffekter.29

                                                                                                                                                            
27 Söderström (2002), s. 45
28 Gunderson (1994), s. 5
29 För en utförlig diskussion kring sambanden mellan makroekonomisk stabilitet och tillväxt, se t.ex. Fischer (1993).
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Den neoklassiska spådomen att skillnader den ekonomiska utvecklingen till slut genererar en

jämvikt utan inbördes skillnader i faktoravkastning30 kan vara svårt att förena med den

dynamiska, endogena process som äger rum i verkligheten, där inbördes skillnader i

faktoravkastning förefaller vara ett permanent inslag, om än under ständig förändring. Detta

minskar emellertid inte på något sätt relevansen av slutsatsen att en ineffektiv allokering av

resurser, med betydande inbördes skillnader i faktoravkastning, innebär en kontinuerlig

välfärdsförlust och försämrad ekonomisk tillväxt.

Det bör även understrykas att det finns en risk att arbetskraftsrörlighet försämrar tillväxten på

regional nivå. Detta gäller inte minst om de mest flyttbenägna tenderar att vara unga och relativt

välutbildade, vilket ofta är fallet. Detta har poängterats av bl.a. Myrdal, som ett exempel på hur

en nedgång i en region kan bli självförvärrande och leda till ett upptrappat utarmande av

regionen.31 Den ekonomiska invändningen är emellertid att om de som flyttar i högre grad är

unga och välutbildade torde detta medföra högre faktorpriser för de unga och välutbildade som

stannar kvar. Enligt den nya neoklassiska tillväxtteorin finns dessutom potential för omfattande

positiva externaliteter som följd av arbetskraftsrörlighet, d.v.s. tillväxtfrämjande

effektivitetsvinster genererar nya, endogena tillväxtökningar. Detta motsäger inte Myrdals

farhågor om regional polarisering, snarare än regional konvergens, som följd av

arbetskraftsrörlighet. Det kan emellertid konstateras att om den ekonomiska vinsten av ökad

tillväxt är tillräckligt stor borde de som förlorar mest på omvandlingen kunna kompenseras för

detta, utan att hämma den nödvändiga strukturomvandlingen.

4.4 Orsaker till rörlighet – och orörlighet

I det föregående avsnittet konstaterades att minskade incitament till rörlighet är förenat med

ekonomisk ineffektivitet och försämrad ekonomisk tillväxt. För att bilda sig en uppfattning om

hur utjämningssystemet kan tänkas försvaga incitamenten till rörlighet är det nödvändigt att

studera vilka motiv människor kan tänkas ha för att flytta mellan regioner.

                                                
30Ohlin  menade att faktorpriserna med all säkerhet skulle tendera att konvergera men troligtvis utan att leda till
fullständig faktorprisutjämning. Frågan har sedan behandlats utförligt men den teoretiska diskussionen ligger
utanför ramarna för denna uppsats.  Se exempelvis Krugman och Obstfeldt (1998).
31 Se Gunderson, s. 8-9
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4.4.1 Harris-Todaro (1970)

Medan det ur makroperspektiv framstår som helt naturligt att marginalprodukterna för en och

samma produktionsfaktor konvergerar, är det inte lika uppenbart hur detta går till i praktiken, då

individer fattar beslutet att flytta från en plats till en annan. Harris och Todaro (1970) lade en del

av grunden till moderna teorier om migration. Deras modell utgick från observationen att det inte

nödvändigtvis är högre sysselsättningsgrad som får individer att flytta. Det empiriska stödet för

detta ges av den stora tillströmningen av arbetskraft till storstadsregioner i många

utvecklingsländer, trots att arbetslösheten ofta är avsevärt högre i städerna än på landsbygden.

Den neoklassiska standardteorin förmår enligt Harris och Todaro inte ge naturlig förklaring till

detta beteende: ”This lack of an adequate analytical model to account for the unemployment

phenomenon often leads to rather amorphous explanations such as the ”bright lights” of the city

acting as a magnet…”32. Harris och Todaros bidrag till den neoklassiska migrationsmodellen

består i att man istället för att jämföra sysselsättningsnivåer beaktar individernas förväntade

inkomster. Den nyttomaximerande individen flyttar om hans förväntade inkomster på

destinationsorten är högre än på hemmaorten. Harris och Todaros (1970) riktar sig i sin analys

uttryckligen mot utvecklingsländer i allmänhet och tropiska Afrika i synnerhet. Deras modell,

där de förväntade inkomsterna endast är en funktion av lönenivåer och sysselsättningsnivåer, är

alltför förenklad för att på ett tillfredsställande sätt förklara rörlighet i utvecklade länder. Likväl

är deras centrala observation, att det är de förväntade inkomsterna – eller rättare sagt, den

förväntade nyttan – och inte sysselsättningsnivån som påverkar flyttbeslutet, av stor relevans för

vår analys.

4.4.2 Humankapitalteori

Ytterligare ett viktigt bidrag till den teoretiska diskussionen kring migration utgörs av teorier om

humankapitalbildning, enligt vilka flyttning kan ses som en investering i humankapital.

Humankapitalperspektivet möjliggör också tydligare distinktioner mellan olika individers

benägenhet att flytta. Benägenheten att flytta kan ur detta perspektiv skilja sig åt främst av flera

                                                
32 Harris och Todaro (1970), s. 126
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skäl. Ålder påverkar: den som har längre investeringshorisont har större chans att täcka

transaktionskostnaderna för omlokalisering och få avkastning på flyttbeslutet, och är därför mer

benägen att flytta. Individuella konsumtionspreferenser över tid påverkar: individer som i högre

utsträckning värderar erhållen nytta idag, och således diskonterar framtida nytta mer, är mindre

benägna att flytta p.g.a. deras högre värdering av de fasta kostnader som flyttbeslutet för med

sig. Värderingen av framtida nytta kan däremot motivera individer att flytta även om den

nyttonivå som initialt erhålls är lägre än tidigare, förutsatt att den förväntade framtida nyttan –

avkastningen av flyttbeslutet – kompenserar för detta. Om kostnaderna är större än den

förväntade avkastningen investeringen i humankapital (d.v.s. flytten) stannar individen kvar.

4.4.3 Flyttbeslut på mikronivå: Fischer et al. (1997)

Humankapitalbildningsteorierna har bidragit till att utveckla förståelsen av vad som påverkar

individers flyttbeslut. Likväl utelämnas ett stort antal variabler som i praktiken sannolikt

motiverar till rörlighet eller orörlighet.  Fischer et al. (1997) presenterar en omfattande modell

för att förstå individers flyttbeslut. Deras modell inbegriper de centrala slutsatserna från Harris

och Todaro samt från humankapitalbildningsteorin, men omfattar även ett stort antal parametrar

som kan tänkas vara av vikt för flyttbeslutet.

Fischer et al. visar att traditionella teorier kring rörlighet i hög grad vilar på ett antal centrala

antaganden på såväl mikro- som makronivå. På mikronivå antas individer vara rationella och

nyttomaximerande. De antas samla all tillgänglig information och fattar sedan ett beslut om att

stanna eller flytta. Om den förväntade nyttan av att flytta överstiger den förväntade nyttan av att

stanna kommer individen att flytta. Planeringshorisonten antas påverka beslutet och individer

antas vikta nytta i olika tidsperioder olika, vanligtvis genom att undervärdera nytta i framtiden.

På makronivå antas rörlighet uppstå till följd av skillnader i inkomstnivåer mellan länder,

regioner och orter. Rörlighet förväntas utjämna dessa skillnader. Om individer är rationella

kommer lika stora löneskillnader generera samma flyttbenägenhet oavsett land, region eller ort.

De traditionella teorierna kring rörlighet förmår inte förklara varför individer i praktiken ofta

väljer att inte flytta trots avsevärda skillnader i inkomstnivåer. Fischer et al. (1997) strävar efter

att ge en bättre förklaring till denna realitet. Deras analys och slutsatser visar sig ha stor relevans
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för en analys av utjämningssystemet ur ett tillväxtperspektiv. I likhet med de flesta teorierna

kring rörlighet utgår Fisher et al. från att flyttbeslutet styrs av skillnader i makrofaktorer mellan

länder, regioner eller orter. Dessa makrofaktorer behöver enligt Fischer et al. inte endast vara

ekonomiska utan inbegriper även sociala, kulturella, politiska och ekologiska aspekter. Dessa

faktorer utgör makronivån i modellen. Det individuella flyttbeslutet fattas på mikronivå genom

jämförelser mellan makrofaktorerna på hemmaplan och på tänkbara flyttdestinationer. Den

centrala poängen i Fischer et al. (1997) är att en full förståelse av individers flyttbeslut fordrar en

analys av vilka skillnader som väger tyngst på makronivå och hur det individuella flyttbeslutet

fungerar på mikronivå.

På mikronivån gör Fischer et al. (1997) distinktioner mellan (a) ekonomiska behov, (b) trygghet

och säkerhet, (c) sociala behov, främst känslor av tillhörighet och acceptans, samt (d) behov av

självförverkligande. Indelningen är influerad av Abraham Maslows behovstrappa och grundar

sig i interdisciplinära strävanden att förstå motivationerna för mänskligt handlande

överhuvudtaget. Utöver beaktas på mikronivå även andra icke-ekonomiska aspekter, t.ex. fred,

frihet, hälsa och lycka. Ett antal vanliga antaganden i konventionella migrationsmodeller tas upp

och förkastas. Att flytta är inte utan transaktionskostnader, menar Fischer et al. Att flytta är inte

utan risk. De som kan flytta är inte en homogen grupp. De som kan flytta har inte perfekt,

kostnadsfri information. Ofullständig information innebär att subjektiva faktorer och graden av

riskaversion spelar en större roll, poängterar Fischer et al.33 De som kan flytta är dessutom inte

obetingat rationella individer och de är inte oberoende av ett socialt sammanhang. Deras

uppfattning om det egna välbefinnandet kan i hög grad formas av lokala referensgrupper, snarare

än övergripande jämförelser på nationell eller internationell nivå.34 Flyttbesluten är sällan rent

individuella, utan beaktar ofta andra familjemedlemmar.

Fischer et al. problematiserar alltså flyttbeslutet på mikronivå. De väljer även att inkludera ett

stort antal icke-pekuniära variabler i sin analys. Endast om alla dessa faktorer beaktas kan den

observerade rörligheten förklaras utifrån antagandet om nyttomaximerande individer. Fischer et

al. hävdar inte att individer är icke-rationella utan att de snarare agerar utifrån ”betingad

                                                
33 Se diskussionen i Fischer et al. (1997), s. 64-65
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rationalitet” (bounded rationality).35 Beslutet att stanna kvar eller flytta fattas utifrån en

rationalitet som är betingad på den information som finns till hands, om beaktar en stor mängd

icke-pekuniära variabler. Detta innebär bl.a. att alla relevanta makrovariabler inte nödvändigtvis

beaktas i det individuella flyttbeslutet.

Modellen i Fischer et al. är interdisciplinär till sin natur och därför mindre praktisk för

ekonomisk analys. Likväl är den av stort värde för analysen av utjämningssystemet ur ett

tillväxtperspektiv. En central slutsats i Fischer et al. (1997) är att orörligheten i sig kan tillskrivas

ett positivt värde. I traditionella teorier är rörligheten positivt laddad, som en väg till ökad

ekonomisk effektivitet, medan orörlighet representerar en rigiditet och ett hinder. Detta motsägs

enligt Fischer et al. av ”orörlighetens paradox” (the paradox of immobility), d.v.s. att de allra

flesta människor trots betydande skillnader i lönenivåer väljer att inte flytta.

Fischer et al. menar att denna orörlighetens paradox delvis förklaras av individers platsspecifika

tillångar: insiderfördelar på arbetsplatsen och på fritiden som är en funktion av att vara etablerad

på platsen sedan en längre tid och som utgör en avsevärd fast kostnad (sunk cost) vid flytt till

annan ort. Arbetsplatsspecifika insiderfördelar, t.ex. i form av arbetsrelaterat socialt kapital och

kännedom om lokala rutiner, kan ge individen en starkare ställning på den lokala

arbetsmarknaden. Fritidsspecifika insiderfördelar, t.ex. i form av socialt kapital och god

kännedom om lokala konsumtionsmöjligheter, kan ge individen en högre nyttonivå utifrån en

given bidgetrestriktion. När individen flyttar förlorar han dessa insiderfördelar och tar på sig

transaktionskostnader för att bygga upp liknande insiderfördelar på nytt: ”To regain space and

society-specific leisure-oriented insider advantages in a different macro-level unit is costly and

time-consuming: to stay immobile has it’s own value.”36  

4.4.4 Flyttbeslut på makronivå: Shaw (1986), Charney (1993)

                                                                                                                                                            
34 Fischer et al. illustrerar detta med exemplet att det (sannolikt) är lättare att uthärda fattigdom i en fattig omgivning
än i en rik omgivning.
35 ”The problems with tackling complex sets of alternatives, a description which is certainly appropriate for many
’stay’ or ’go’ decisions, led to the concept of bounded rationality. Simon (1957, 1983) describes the actions of
human beings as bounded by the situation they face, the experiences they have acquired before, their emotional
patterns and their limited computational abilities.” Fischer et al. (1997), s. 69.
36 Fischer et al. (1997), s. 77
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Den modell som presenterars i Fischer et al. (1997) ger en utvecklad förståelse för flyttbeslutet

på mikronivå. Makrofaktorer berörs emellertid endast kortfattat: författarnas huvudpoäng är att

olika variabler på mikronivå påverkar hur individer uppfattar skillnaderna mellan olika

lokaliseringar på makronivå. Fischer et al. (1997) handlar i första hand om samspelet mellan

mikronivå och makronivå som ligger till grund för flyttbeslutet. Som ett led i detta

problematiseras mikronivån utförligt, men ingen utförlig diskussion förs kring makrofaktorerna.

Framför allt saknas en diskussion kring den roll som en omfattande, decentraliserad offentlig

sektor och ett vidhängande utjämningssystem kan tänkas spela.37

Shaw (1986) studerar sambandet mellan offentlig sektor, regionalpolitik och migration.

Makrovariablerna står i fokus. Shaw testar hypotesen att s.k. ”traditionella” variabler har kommit

att spela en mindre roll i individers flyttbeslut, medan en större roll kommit att spelas av olika

fiskala faktorer. Shaw relaterar detta till en undanträngningsprocess (”crowding-out”) där

växande socialförsäkringssystem och ökade transfereringar minskar effekterna av bl.a.

arbetslöshet och löneskillnader. Detta beskrivs som att finanspolitiken ”kortsluter” de

marknadskrafter som normalt motiverar arbetskraften att flytta från regioner med låga inkomster

till regioner med höga inkomster (och därmed främja konvergens av inkomstnivåer).  Bilden av

en ”kortslutning” av marknadskrafter är hämtad från de studier av Courchene (1970, 1981), som

argumenterade för att interregional omfördelning och utjämning medför effektivitetskostnader

genom att skapa incitament för arbetskraft att stanna kvar i relativt fattigare regioner där deras

marginalprodukter (och följdaktligen löner) är lägre. Shaw tar även upp några av de studier som

argumenterat mot Courchenes position, bl.a. Broadway och Flatters (1982) som hävdade att

fullständig interregional utjämning i sig är motiverat av effektivitetsskäl, bl.a. p.g.a. det

konkurrensproblem som diskuterats ovan. Shaw menar att slutsatsen i Broadway och Flatters

(1982) är överdriven och saknar empiriska belägg.

Shaw använder statistik över migration inom Kanada under perioderna 1956-61, 1966-71, 1971-

76 och 1976-81. Huvudhypotesen, att fiskala variabler trängt undan traditionella variablers

(d.v.s. marknadskrafternas) effekt på befolkningsrörligheten, bryts ned i två delhypoteser: (a) att

                                                
37 Författarna konstaterar att ett omfattande socialförsäkringssystem kan minska incitamenten till utflyttning, men
utvecklar inte diskussionen nämnvärt. Se Fischer et al. (1997), s. 82-83
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de traditionella arbetsmarknadsvariablerna, främst lönenivåer och arbetslöshet, fått gradvis

mindre effekt på befolkningsrörlighet under den studerade perioden; (b) att fiskala variabler,

främst omfattande socialförsäkringssystem samt interregional utjämning och relaterade

transfereringar, har fått en större effekt efter 1971 då systemförändringar medförde stora

ökningar i båda dessa variabler.

Resultatet av Shaws analys är att ingen av de två delhypoteserna kan förkastas. Skillnader i

lönenivåer och arbetslöshet har haft en minskad effekt på befolkninsrörligheten efter 1971 och de

fiskala variablerna har haft en ökad effekt. Shaw poängterar att en viktig distinktion bör göras

mellan delhypoteserna å ena sidan och huvudhypotesen å andra sidan. Den ekonometriska

analysen redogör för förändringar i de enskilda variablernas effekter på befolkingsrörlighet men

ger ingen förklaring till orsakssamband mellan förändringarna för de olika variablerna. Det

faktum att de traditionella variablerna minskat och de fiskala variablerna tilltagit i effekt är i sig

inte ett konkret bevis för huvudhypotesen att de senare har ”trängt ut” de föregående. De

traditionella variablernas minskade effekt kan även bero på andra faktorer som påverkat

sammansättningen av individuella preferenser: ”Income, for example, might matter less now

because of diminishing marginal utility of money or because public goods are preferred over

private goods. Furthermore, if recent times were characterized by slowed economics growth and

slack labor markets… then smaller impacts of wage and job variables today might be no more

than a transitional phenomenon caused by adverse cyclical conditions.”38 Shaw drar emellertid

slutsatsen att de fiskala variablerna förefaller tränga ut de traditionella

marknadskraftsvariablerna i sin påverkan på befolkningsrörligheten i Kanada. Resultatet i Shaw

(1986) ligger alltså helt i linje med den bild som framhållits av Courchene (1970, 1981) där den

ekonomiska politiken, främst genom omfattande socialförsäkringssystem och regional

omfördelning, ”kortsluter” de marknadskrafter som tidigare styrt befolkningsrörligheten från

lågproduktiva till högproduktiva regioner, med ineffektiv resursallokering och välfärdsförluster

som följd.

Shaw (1986) konstaterar att offentlig sektor har en effekt på befolkningsrörligheten, främst

genom socialförsäkringar och regional omfördelning, men utan att i någon högre grad utveckla

                                                
38 Shaw (1986), s. 654
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diskussionen om hur dessa effekter överförs i ekonomin. Charney (1993) erbjuder en mer

ingående analys av sambanden mellan offentlig sektor och befolkningsrörlighet. I sin analys av

relationen mellan offentlig sektor och befolkningsrörlighet behandlar  Charney ett stort antal

variabler, bl.a. sambanden mellan offentlig sektor, företagslokalisering och

sysselsättningstillväxt. Utgångspunkten för denna del av Charneys analys är att regional

omfördelning, genom att subventionera kostnaden för den offentliga sektorns tillhandahållande

av tjänster i vissa regioner, har signifikanta effekter på skillnaderna i skattepriset för dessa

tjänster mellan (och inom) regioner.39 Med hänvisning till ett antal studier, bl.a. Day (1992),

Herzog och Schlottman (1986) och Knapp och White (1993) drar Charney slutsatsen att det är

kombinationen av skatter och tjänster från den offentliga sektorn40 som bör beaktas.

Den offentliga sektorns roll i företagslokaliseringar är enligt Charney väletablerad.41 Utifrån

antagandet att sambandet mellan sysselsättningstillväxt och befolkningsrörlighet är entydigt42

drar hon därför slutsatsen att i den mån den offentliga sektorn påverkar företagslokaliseringar,

kommer den också ha en effekt på befolkningsrörligheten. Som framgår framöver i avsnitten 4.5

och 4.6 är detta inte fallet för Sveriges del, där skillnader i sysselsättningsnivåer inte i någon

högre grad förklarar migrationsmönstren.

Detta är emellertid inte i motsats till, utan i linje med, slutsatserna i Charney (1993). Hennes

analys pekar nämligen på ett antal kanaler genom vilka en omfattande offentlig sektor och ett

långtgående interregionalt utjämningssystem kan påverka befolkningsrörligheten. Långtgående

utjämning medför en mer omfattande lokal offentlig sektor (d.v.s. kommunsektor för sveriges

del) än vad som hade varit möjligt utifrån det egna skatteunderlaget. I den mån

företagslokaliseringar påverkas av kommunsektorns utbud kommer en större andel företag

lokaliseras på ”subventionerade” orter än vad som varit fallet utan utjämning. Företagen får

                                                
39 ”…by subsidizing the cost of government in certain areas, can have profound impacts on the differential tax-price
of government services across states and within states across metropolitan areas.” Charney (1993), s. 313
40 ”The implication of studies that find significant public sector influences on migration is that areas with desirable
fiscal packages can attract migrants.” Charney (1993), s. 318
41 Charney (1993) hänvisar till Bartik (1991) för en översikt över litteratur kring sambandet mellan offentlig sektor
och företagslokalisering. Se Charney, s. 320
42 ”Because the link between jobs growth and human migration is well documented, the entire body of literature
relating to the role of the public sector in industrial location and job growth becomes unavoidably tied to the analyis
of human migration.” Charney (1993), s. 314



41

möjlighet att ta vara på fördelarna med att lokaliseras i lågproduktiva regioner utan att behöva

konfronteras med alla nackdelarna. En subventionerad och därför mer omfattande kommunsektor

medför i sig fler lokala arbetstillfällen. I samverkan kan dessa faktorer ha en betydande effekt på

rörligheten, i form av en minskad utflyttning av nyttomaximerande individer. Är den lokala

offentliga sektorn omfattande, såsom är fallet i Sverige, är det rimligt att förvänta sig att dessa

effekter kommer vara än starkare.

En omfattande offentlig sektor och en långtgående utjämning av den offentliga sektorns utbud

mellan regioner kommer således sannolikt ha en hämmande effekt på befolkningsrörligheten.

Detta slutsats av materialet i Charney (1993) är också i linje med argumentationen i Courchene

(1970) och Shaw (1986) och förstärker bilden av en ”kortslutning” av de traditionella

marknadskrafternas styrning av arbetskraftens lokalisering.

De generella migrationsteorier som behandlats förefaller ha det gemensamma draget att de alla

underskattar den offentliga sektorns effekter på rörligheten, främst i form av försvagade

incitament till rörlighet. Charney (1993) utgör därför ett viktigt bidrag till förståelsen av

sambandet mellan offentlig sektor, interregional omfördelning och arbetskraftsrörlighet. Den

svaga punkten i Charney (1993) är att författaren inte ger någon utvecklad förståelse för hur

makrovariablerna relaterar till flyttbeslutet på mikronivå. Det bör emellertid understrykas att

hennes studie främst var avsedd att vara en översikt över den (då) befintliga litteraturen. Ovan

nämnda svaghet reflekterar därför snarare än generell brist inom denna litteratur. Till Charneys

försvar bör understrykas att hon själv poängterar att sambandet mellan offentlig sektor och

befolkningsrörlighet är ett relativt outforskat område. Styrkan i Charneys analys ligger i

distinktionen mellan offentliga sektorns direkta och indirekta effekter på rörlighet. Denna

distinktion perkar också på svårigheterna att enkelt kvantifiera effekterna.

4.5 Rörlighet och orörlighet i Sverige

Befolkningsrörligheten i Sverige visar en tydligt nedgående trend sedan 1960-talet. Andelen

flyttningar har minskat och motiven för att flytta har sannolikt undergått stora förändringar. Vid

1960-talets början fördes en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftade till att underlytta

utflyttningen från främst Norrlandslänen till de mer expansiva industriregionerna i syd- och
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mellansverige. Denna rörelsefrämjande sysselsättningspolitik grundade sig i Rehn-

Meidnermodellens betoning på samhällsekonomisk effektivitet och höjd produktivitet som källa

till högre levnadsstandard. Ett flertal studier visar att 1960-talets selektiva, effektivitetshöjande

arbetsmarknadspolitik vid 1970-talets början kom att ersättas av en närmast motsatt politik.

Kritiken av den s.k. ”flyttlasspolitiken” och en skarpare prioritering på anställningstrygghet och

regional- och industristödspolitik sammanföll med ett kraftigt trendbrott i flyttmönstren: under

1970-talet uppstod ett betydande inflyttningsnetto i skogslänen medan stora flyttningsförluster

noterades i en del mellansvenska län med betydande verksamhetsindustri.43

Nilsson (1995) jämför skogslänen med storstadslänen under perioden 1965-93 och konstaterar att

skillnaden mellan arbetsmarknadspolitiska instatser under 1970-talet är större än under den

övriga perioden, medan skillnaden i arbetslöshetskvoter är mindre. Så länge

sysselsättningspolitiken reflekterade Rehn-Meidnermodellen hade rörligheten haft en

utjämnande effekt på de arbetsmarknadsmässiga obalansera i landet. Nilsson (1995)

karaktäriserar detta som en strukturomvandlingspolitik där marknadskrafterna spelar en central

roll. Detta kontrasteras mot 1970-talets politik, som genom att hämma rörligheten bidrog till att

förvärra arbetslöshetsdifferenserna. Detta reflekterades emellertid inte i första hand i

arbetslöshetsstatistiken utan i de omfattande regional- och industristödsprogram som krävdes för

att möjliggöra upprätthållandet av 1970-talets definition av regional balans. Nilsson (1995)

konstaterar att ”…detta från allokeringssynpunkt felaktiga flyttningsmönster faktiskt inte

medförde ökade arbetslöshetsskillnader torde förklaras av den ambitiösa arbetsmarknads- och

regionalpolitik som bedrevs under detta decennium.”44

Denna politik förmådde emellertid inte bryta de övergripande trenderna för

strukturomvandlingen. Under perioden 1965-93 har arbetslöshetskvoten för skogslänen i

genomsnitt legat 1,5 procentenheter över skogslänen. Under 1980-talet återgick

flyttningsmönstren till former som mer liknade de som föregått 1970-talet.

                                                
43 En mer ingående beskrivning av flyttmönstren under 1970-talet ges i Nilsson (1995), s. 18-19.
44 Nilsson (1995), s. 21
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Även om 1970-talets sysselsättningspolitik delvis spelat ut sin roll är perioden särskilt relevant i

den utsträckning den vittnar om två olika och ej helt kompatibla definitioner av regional balans.

Den ena definitionen, där regional balans innebär en utjämning av sysselsättningsmöjligheterna,

kan anses ha dominerat agendan under 1960-talet. Alternativt definieras regional balans som

konstanta befolkningsandelar för landets regioner. Denna distinktion är av central relevans för

analysen av det rådande utjämningssystemet ur till tillväxtperspektiv, eftersom den pekar på en

potentiell motsättning mellan arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik.

Näringsdepartmentet fick i augusti 2002 i uppdrag av regeringen att utreda rörlighetsstimulanser

inom arbetsmarknadspolitiken. I april 2003 presenterades slutbetänkandet Ökad rörlighet för

sysselsättning och tillväxt (SOU 2003:37).  Ett flertal av slutsatserna i utredningen tyder på att

den potentiella konflikten mellan arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik fortfarande är ett

centralt problem. Detta förefaller dessutom i hög grad grunda sig på skilda uppfattningar om vad

som utgör regional balans eller obalans.

I linje med Nilsson (1995) konstaterar författarna till SOU2003:37 att den geografiska

rörligheten minskat sedan slutet av 1960-talet. Vid mitten av 1990-talet flyttade ca 4 procent

över länsgräns varje år, jämfört med ca 5 procent vid 1960-talets slut. De flesta flyttar korta

sträckor: 1994 flyttade 85 procent av de rörliga mindre än fem mil. De understryker även att

motiven till flyttningar har förändrats ”…i än större utsträckning”45: arbetsmarknadsrelaterade

orsaker har kommit att spela en allt mindre roll, medan bl.a. sociala och miljömässiga

förhållanden blivit viktigare. SOU2003:37 lyfter också fram den roll som spelats av tilltagande

pendling som en förutsättning för framväxten av större sammanhängande arbetsmarknader under

de senaste decennierna. Dessa större arbetsmarknader har, som poängterats ovan, stora fördelar

ur sysselsättningsperspektiv, eftersom en mer differentierad näringsstruktur har betydligt större

chanser att kunna hantera stora strukturomvandlingar, jämfört med små, lokala arbetsmarknader

som ofta domineras av enstaka företag eller branscher.

Författarna till SOU2003:37 understryker att arbetsmarknadspolitiken i första hand har ett

nationellt uppdrag ”att bidra till att skapa väl fungerande arbetsmarknader med full

                                                
45 SOU2003:37, s.11
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sysselsättning och tillväxt”.46 De hänvisnar till proposition 2002/03:1  där regeringen uttrycker

arbetsmarknadspolitikens huvudmål som att snabbt sammanföra arbetssökande med vakanser.

Detta sker främst genom arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och flyttstimulanser.

Flyttstimulanserna utgår i form av respenning,  starthjälp samt pendlingsbidrag.

Det kan emellertid konstateras att rörlighet inte förefaller vara ett prioriterat område inom

arbetsmarknadspolitiken. Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) har den

arbetssökande rätt att under de första 100 ersättningsdagarna begränsa sitt geografiska

närområde. AMS riktlinjer för länsarbetsnämnderna understryker vikten av rörlighet men

innehåller varken direktiv eller målsättningar för stimulans av den geografiska rörligheten. I

SOU2003:37 hänvisas även till ”undersökningar som visar att handläggarna endast i liten

utsträckning uppmuntrar eller uppmanar till geografisk rörlighet…”47, dock utan att ange vilka

undersökningar som avses. Utredningen konstaterar även att arbetsmarknadspolitiken sedan

1990-talet även fått ett regionalpolitiskt uppdrag. Detta uppdrag, att verka för ”väl fungerande

och hållbara lokala arbetsmarknader”48 är enligt författarna inte nödvändigtvis förenligt med det

övergripande arbetspolitiska målet att främja sysselsättning och tillväxt. Denna motsättning

mellan arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik är helt i linje med den bild som presenterades i

Nilsson (1995).

Denna motsättning reflekteras också i de förslag som presenteras i SOU 2003:37. Trots att

utredningen konstaterar att de regionalpolitiska målsättningarna ibland står i konflikt med

abrtesmarknadspolitikens övergripande uppdrag är utredarnas förslag i högsta grad

regionalpolitiskt färgade. Det föreslås att pendlingsstödet bör förstärkas och att

arbetsmarknadspolitiken ska stimulera flytt av nyckelpersoner till stödområden. Vidare föreslås

att ersättning för tillträdesresa, bohagstransport och starthjälp avskaffas. Det senare motiveras av

de studier som indikerat att dessa bidrag ofta bidragit till att stödja flyttningar som ändå skulle ha

ägt rum. De föregående rekommendationerna motiveras emellertid uppenbarligen av en

helhjärtad prioritering av de lokala arbetsmarknader som har svårt att fungera. Trots att det i

utredningen hänvisats till ett antal undersökningar som visat att det råder brist på kvalificerad

                                                
46 SOU 2003:37, s. 12
47 SOU 2003:37, s. 13
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arbetskraft i många branscher och regioner, och trots att man påtalat att 2002 års

Företagsbarometer angett att den arbetskraftsbrist är ”det enskilt viktigaste tillväxthindret för de

mindre företagen”49, är det således endast rörligheten till landets icke-dynamiska regioner som

utredningens förslag syftar till att stimulera.

Näringsdepartementets utredning SOU 2003:37 konstaterar att det är ”svårt att stimulera

rörlighet utanför de naturliga flyttmönstren”.50 Ur policysynpunkt är det då lite märkligt att detta

problem inte omformuleras som att det vore önskvärt att reducera de faktorer som har en

hämmande effekt på dessa ”naturliga flyttmönster”.51 Utredningen nämner vid ett par tillfällen

att den minskade rörligheten under 1970- och 1980-talet sammanföll med en kraftig expansion

av den offentliga sektorn, vilket ”erbjöd möjlighet för människor att stanna kvar i och kring de

regionala centra”.52 Denna problematik, där en omfattande offentlig sektor bidrar till en

ineffektiv och därmed tillväxthämmande arbetskraftsallokering, utvecklas emellertid inte

någonstans i utredningen. Att det långtgående systemet för interregional utjämning sannolikt

bidrar till att förstärka denna effekt nämns överhuvudtaget inte.

Det konstateras även i SOU 2003:37 att obalanser på den svenska bostadmarknaden försvårar

inflyttning till vissa regioner. Mer än halva befolkningen bor i kommuner med bostadsbrist.

Detta relateras inte på något sätt till att kommunerna saknar incitament att öka de egna

skatteintäkterna genom att bredda den egna skattebasen, t.ex. genom nybyggnation och aktiva

åtgärder för att locka till sig nyinflyttning. Som konstaterats ovan har en del kommuner t.o.m.

negativa incitament, i form av s.k. Pomperipossaeffekter som uppstår om det egna

skatteunderlaget ökar.

En påtagligt brist i SOU 2003:37 är avsaknaden av en diskussion kring de långsiktiga effekterna

av produktionens och konsumtionens sammansättning. Utredarna observerar att en god

sysselsättningsutveckling har en hämmande effekt på utflyttningen av arbetslösa, men gör ingen

                                                                                                                                                            
48 SOU 2003:37, s. 13
49 SOU 2003:37, s. 29
50 SOU 2003:37, s. 15
51 Utredningens förslag att genom ökade bidrag och subventioner stödja sklerotiska, lokala arbetsmarknader, samt
den totala avsaknaden av förslag som just syftar till att underlätta rörlighet till mer dynamiska regioner, vittnar
snarare om ett visst ointresse för naturliga flyttmönster.
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tydlig distinktion mellan å ena sidan en god sysselsättningsutveckling som bottnar i en dynamisk

privat sektor, å andra sidan en god sysselsättningsutveckling som grundar sig i en expanderande

offentlig sektor som i kombination med riktade arbetsmarknadsinstatser kompenserar för en

vikande privat sektor. Ur tillväxtperspektiv är skillnaden avgörande, men det är påtagligt att det

är helt andra perspektiv som är tongivande i SOU 2003:37.

Ett analogt förhållande på konsumtionssidan diskuteras inte heller. Utredningen påpekar

visserligen att små regionala löneskillnader och en sammanpressad lönestruktur överhuvudtaget

utgör bristande incitament till rörlighet53, men nämner inte att omfattande omfördelning mellan

individer och mellan regioner medför att en relativt stor del av individers konsumtion härrör från

offentlig sektor. Ett långtgående system för inkomstutjämning mellan kommuner medför då att

en av konsumtionens viktigaste beståndsdelar inte påverkas av individens boplats. Detta

samband och dess bidrag till att hämma rörligheten i allmänhet och utflyttningen från mindre

dynamiska regioner i synnerhet beaktas inte heller i Näringsdepartementets utredning.

Överhuvudtaget saknas en väl utvecklad och sammansatt bild av hur offentlig sektor och

långtgående utjämning påverkar rörligheten. Även den reducerade rörlighetens effekter på

tillväxten behandlas på ett otillfredsställande sätt. SOU 2003:37 konstaterar alltså att det finns

potentiella motsättningar mellan regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik, men förmår inte

bidra till att förlösa denna konflikt. Att de policyslutsatser som dras inte i första hand syftar till

att främja den ekonomiska tillväxten är uppenbart. De förefaller inte heller vara grundade i

någon långsiktig makroekonomisk analys, utan i hög grad vara produkter av den föga instruktiva

parollen ”hela Sverige ska leva”. Risken är att en sådan ekonomisk politik genom att stödja

ineffektiv allokering av arbetskraft och hämma framväxten av större sammanhängande

arbetsmarknader leder till att hela Sverige lever, men på en i framtiden konstant lägre

inkomstnivå.

4.6 Regressionsanalys 2: utjämningsbidrag, sysselsättning och migration

                                                                                                                                                            
52 SOU 2003:37, s. 55
53 Se t.ex. SOU 2003:37, s. 44
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I detta avsnitt presenteras resultatet av två relaterade regressioner, båda av standard OLS-typ. All

statistik är för 2003. Sysselsättningsstatistiken är hämtad från AMS, all övrig statistik från SCB.

Den övergripande hypotesen som testas är att den sammanlagda arbetslösheten (öppen + dold) är

högre i kommuner med högre utjämningsbidrag, men att dessa kommuner inte uppvisar en

konsekvent högre nettoutflyttning. Den övergripande hypotesen har brutits ned i två delhypoteser

som testades var för sig.

I den första regressionen regrederades utjämningsbidraget per invånare (”INK_UTJ”) på

summan av öppet arbetslösa och sysselsätta i konjunkturberoende, arbetsmarknadspolitiska

program uttryckt som procentandel av invånare i åldern 16-64 (”U_PROGR_TOT”). En

dummyvariabel har lagts till för de kommuner som ingår i Norrlandslänen (”N_DUMMY”)54, då

dessa konsekvent uppvisar högre arbetslöshet och lägre genomsnittsinkomster (d.v.s. högre

utjämningsbidrag). Modellen som specificeras är följaktligen

U_PROGR_TOT = C + INK_UTJ + N_DUMMY

 Hypotesen som testas i den första regressionen är att korrelationen mellan utjämningsbidrag och

arbetslöshet är signifikant. Tecknet framför INK_UTJ förväntades vara positivt. Resultatet som

redovisas i tabell 4.6.1 visar att korrelationen är positiv och statistiskt signifikant vid normala

signifikansnivåer (P-värde: 0,0000). Nollhypotesen förkastas därmed inte. En högre andel

arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadsprogram tenderar m.a.o. att sammanfalla med högre

inkomster från utjämningssystemet per invånare.

Tabell 4.6.1

Dependent Variable:
U_PROGR_TOT        
Method: Least Squares        
Date: 05/19/04   Time: 09:30        
Sample: 1 290        
Included observations: 290        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.695282 0.127903 36.70958 0.0000
INK_UTJ 0.000171 2.99E-05 5.704799 0.0000

N_DUMMY 2.957627 0.275071 10.75225 0.0000
R-squared 0.375651     Mean dependent var   5.586821
Adjusted R-squared 0.371300     S.D. dependent var   2.269101
S.E. of regression 1.799184     Akaike info criterion   4.022834

                                                
54 Till norrlandslänen räknas Västernorrlands, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Gävleborgs län.
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Sum squared resid 929.0368     Schwarz criterion   4.060798
Log likelihood -580.3110     F-statistic   86.33941
Durbin-Watson stat 1.061245     Prob(F-statistic)   0.000000

Tillägget av en dummyvariabel påverkar inte regressionen: denna gjordes även utan

dummyvariabeln och genererade ett snarlikt resultat: samma tecken framför koefficienterna och

fortfarande ett signifikant samband vid alla normala signifikansnivåer. Dummyvariabeln är

signifikant och då den inkluderas uppnås en högre förklaringsgrad (ca 38 procent).

MIGR = C + INK_UTJ + N_DUMMY

Hypotesen som testas i den andra regressionen är att utjämningsbidraget korrelerar negativt med

nettomigrationen, d.v.s. att orter med lågt skatteunderlag (och följaktligen högre

utjämningsbidrag) tenderar att ha en minskande befolkning. Resultatet som redovisas i tabell

4.6.2 visar att koefficenten är mycket liten, inte uppvisar det förväntade tecknet och inte är

statistiskt signfikant vid rimliga signifikansnivåer (P-värde: 0,5929). Nollhypotesen om en

korrelation mellan nettomigration och utjämningsbidrag kan därmed förkastas.

Tabell 4.6.2

Dependent Variable: MIGR        
Method: Least Squares        
Date: 05/19/04   Time: 14:59        
Sample: 1 290        
Included observations: 290        
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.318408 0.039660 8.028471 0.0000
INK_UTJ 4.97E-06 9.28E-06 0.535228 0.5929
N_DUMMY -0.487068 0.085293 -5.710533 0.0000
R-squared 0.102478     Mean dependent var   0.237627
Adjusted R-squared 0.096224     S.D. dependent var   0.586833
S.E. of regression 0.557885     Akaike info criterion   1.680963
Sum squared resid 89.32466     Schwarz criterion   1.718928
Log likelihood -240.7397     F-statistic   16.38467

Durbin-Watson stat 1.626231     Prob(F-statistic)   0.000000

Förklaringsgraden för regressionen är ca 10 procent. Variationen i inkomster från

utjämningssystemet förklarar således endast ca en tiondel av variation i nettomigration. Eftersom

den oberoende variabeln ”INK_UTJ” inte är signifikant kan det inte sägas att högre inkomster

från utjämningsystemet sammanfaller med en högre nettoutflyttning.
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Tillägget av dummyvariabeln ”N_DUMMY” påverkar inte regressionen: denna gjordes även

utan dummyvariabeln och genererade ett snarlikt resultat. Dummyvariabeln är signifikant och

uppvisar till skillnad från ”INK_UTJ” det förväntade (negativa) tecknet.

Som framgår av tabellerna 4.6.1 och 4.6.2 finns alltså en avsevärd diskrepans vad gäller dessa

två, relaterade regressioner. Sambandet mellan lågt skatteunderlag (d.v.s. högt

utjämningsbidrag55) och öppen arbetslöshet är tydligt, medan sambandet mellan lågt

skatteunderlag och nettoutflyttning är mycket svagt. Detta ger visst belägg för den övergripande

hypotesen att den sammanlagda arbetslösheten är högre i kommuner med högre

utjämningsbidrag, men att dessa kommuner inte uppvisar en konsekvent högre nettoutflyttning.

Det bör påpekas att orsakssambanden inte är självklara. Vikande skatteunderlag riskerar att föra

med sig en högre andel arbetslösa, medan en högre andel arbetslösa i sig medför ett lägre

skatteunderlag. Slutsatserna av resultaten bör således dras med försiktighet.

Likväl ger detta resultat en stark indikation på att det för sveriges del kan finnas belägg för det

s.k. Courchene-argumentet som diskuterats ovan och som är implicit i den övergipande

hypotesen, d.v.s. att en långtgående interregional utjämning riskerar att ”kortsluta” den naturliga

rörlighetsprocessen där arbetskraft allokeras till regioner med högre marginalprodukter. En

omfattande offentlig sektor kan förväntas ha en förvärrande effekt på denna kortslutning. I ett

system med omfattande inkomstomfördelning mellan individer och mellan regioner står den

offentliga sektorn för en betydande del av individens konsumtion. I den mån individer

maximerar sin förväntade nytta, snarare än sin förväntade inkomst, bidrar ett sådant system med

stor sannolikhet till en form av inlåsningseffekter, där den minskade rörligheten medför en

ineffektiv allokering av arbetskraften. En högre andel invånare i icke-dynamiska regioner och

risk för arbetskraftsbrist i dynamiska regioner innebär en generell välfärdsförlust och sänkt

produktiviten i landet som helhet. Negativa statiska och dynamiska effekter på den ekonomiska

tillväxten är att förvänta. Dessa aspekter, vilka visar att det rådande systemet på lång sikt riskerar

medföra stora välfärdsförluster, lyser med sin frånvaro vad gäller policyrekommendationerna i

såväl SOU 2003:88 som SOU 2003:37.

                                                
55 Som beskrivits i avsnitt 2 är utjämningsbidraget är en direkt funktion av skatteunderlaget.
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Avslutningsvis bör nämnas det mer omfattande ekonometriska arbete, med syfte att klargöra

olika variablers påverkan på arbetskraftsrörligheten i Sverige, vilket presenterats i Heiborn

(1998). Heiborn finner visst stöd för att arbetslöshetsnivå och antalet lediga arbetsplatser

påverkar rörligheten mellan regioner. Hon finner belägg för att arbetsmarknadspolitiska program

genererar inläsningseffekter, samt att olika mått på regionala löneskillnader kan påverka

rörligheten. Hennes resultat är således endast delvis kompatibla med de slutsatser som dragits av

resultaten som redovisats ovan i tabellerna 4.6.1 och 4.6.2. Heiborns huvudsakliga resultat är

emellertid att den enkla modell som används i Heiborn (1998) är felspecifierad. Följaktligen

konstaterar hon att resultaten i hennes analys bör tolkas med försiktighet.56 Det är således inte

nödvändigtvis så att resultaten i Heiborn (1998) motsäger resultaten i tabellerna 4.6.1 och 4.6.2.

Däremot framgår det tydligt att frågan är mycket komplicerad och att regressionerna ovan endast

utgör en liten indikation på den ”kortslutning” som diskuterats. Att tydligare belägga och

klargöra om en sådan kortslutning verkligen ägt rum i Sverige, samt i vilken utsträckning

utjämningssystemet bidragit till detta, är en uppgift för framtida forskning.

                                                
56 ”Our main result, howver, is a more negative finding. We find evidence that the simple model is misspecified. …
Therefore, the results from our baseline estimates and those in several other Swedish studies must be interpreted
with care.”  Heiborn (1998), sista sidan
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5. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att granska några aspekter av systemet för kommunal utjämning

ur political economy- och tillväxtperspektiv. Analysen ur political economy-perspektiv har

försökt utröna i vilken mån systemets utformning möjliggör politiskt motiverad, taktisk

omfördelning, samt i vilken utsträckning den regionala omfördelningen sammanfaller med

politiska preferenser. Systemet för allokering av statsbidrag har analyserats och de diskretionära,

potentiellt taktiska bidragens omfattning kvantifierats med några olika mått. Av denna analys

framgår att det rådande statsbidrags- och utjämningsystemet endast ger ett mycket begränsat

utrymme för diskretionära bidrag, och att uppfattningen om de diskretionära bidragens

omfattning är avhängigt vilket mått som används. I regressionsanalys 1 befanns korrelationen

mellan nettoinkomster från utjämningen och oppositionens relativa andel av rösterna visar sig

vara signifikant. Den synnerligen enkla modellen, en förväntad inkomsteffekt i röstbeteendet i

allmänhet och den låga förklaringsgraden leder emellertid till slutsatsen att sambandet likväl är

att betrakta som svagt och inte kan sägas ge konkreta belägg för förekomsten av taktisk

omfördelning av ett generellt slag, såsom specificerats i analysen.

Två huvudsakliga konstateranden görs i political economy-analysen. (1) De svenska studier av

taktiskt omfördelning som behandlas i uppsatsen är mycket medvetna om riskerna för political

economy-problem, men analyserna däri saknar i hög grad en gedigen förankring i utformningen

av det rådande statsbidrags- och utjämningssystemet. Undantaget är Dahlberg och Johansson

(2000) som föregår med gott exempel vad gäller strävan att applicera teoretiska ansatser på den

empiriska verkligheten. (2) Utjämningskommitténs slutbetänkande SOU 2003:88 och

Statskontorets rapport 2003:5 uppvisar en ingående kännedom om bidragsströmmarnas

utformning men undviker konsekvent att explicit använda sig av begreppet political economy.

Detta reflekteras i att den rekommendation som förs fram i SOU 2003:88 och Statskontorets

rapport 2003:5, att de riktade bidragen begränsas ytterligare, aldrig uttrycks i termer av ett

political economy-problem. Tyngdpunkten i rekommendationerna hänvisar snarare till

effektivitetsskäl i linje med Tiebouthypotesen. Om de nyttoförhöjande effektivitetsvinsterna från

decentralisering är en funktion av kommunernas heterogenitet medför specialdestinerade

statsbidrag och andra former av ”öronmärkta” medel en risk för nyttominskning. Utöver denna
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invänding tillkommer naturligtvis det generella argumentet att öronmärkta medel inkräktar på

den kommunala självbestämmanderätten.

Den övergripande slutsatsen av analysen ur political economy-perspektiv är att det finns en

påtaglig kontrast mellan ansatserna i de akademiska studierna och de offentliga utredningarna.

De föregående kännetecknas av en orubblig tilltro till ekonometriska modeller men ett visst

ointresse för statsvetenskapliga detaljstudier. De präglas i viss mån även av en påtaglig alarmism

vad gäller utrymmet för diskretionär, potentiellt taktisk, omfördelning mellan kommuner. De

senare kännetecknas av ingående och konkreta studier av systemets utforming men än ett närmst

fobiskt undvikande av uttalad political economy-analys. Trots detta når båda grupper i hög grad

samma slutsats: att en ytterligare begränsing av riktade statsbidrag är önskvärd.

Analysen ur tillväxtperspektiv har granskat vilka effekter långtgående kommunutjämning kan

tänkas ha på arbetskraftsrörligheten, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas ha för den

långsiktiga ekonomiska tillväxten. Analysen inleddes genom att befästa den teoretiska

kopplingen mellan arbetskraftsrörlighet och tillväxt, främst utifrån neoklassisk teori. Det

konstateras att det svenska utjämningssystemet är synnerligen långtgående och att detta kan

förväntas ha ett antal negativa tillväxteffekter. Därefter fokuserades i huvudsak på relationen

mellan arbetskraftsrörlighet och tillväxt. I syfte att klargöra vilka effekter den långtgående

utjämningen kan tänkas ha på arbetskraftsrörligheten behandlades ett antal modeller för

migration. Modellen som presenterades av Fischer et al. (1997) befanns vara den mest

åskådliggörande, då den syntetiserar ett antal aspekter av tidigare teorier. Framför allt betonar

den samspelet mellan mikro- och makronivå i det individuella flyttbeslutet, vilket befanns vara

av stor relevans för analysen av utjämningssyetemets effekter på rörlighet. Diskussionen kring

migrationsteorier relaterades till studier av rörligheten i Sverige, främst Nilsson (1995) och

Näringsdepartementets utredning SOU 2003:37. Den övergripande hypotsen, att långtgående

kommunutjämning kan ha negativa effekter för ekonomisk tillväxt, främst genom minskade

incitament till arbetskraftsrörlighet, kunde inte förkastas. Såväl det teoretiska som det empiriska

materialet ger belägg för att ett sådant orsakssamband är sannolikt.
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Avslutningsvis testade regressionanalys 2 hypotesen att korrelationen mellan utjämningsbidrag

och arbetslöshet är avsevärt starkare än sambandet mellan utjämningsbidrag och nettoutflyttning.

Utifrån konstaterandet att intäkter från inkomstutjämningsbidraget är en direkt funktion av de

genomsnittliga inkomsterna i kommunerna relaterades resultatet av regressionerna till

diskussionen kring arbetskraftsrörlighet och tillväxt, samt vilken roll långtgående utjämning

mellan kommuner kan tänkas spela i sammanhanget. Delhypotesen att utjämningsbidraget

korrelerar positivt med arbetslöshet befanns vara signifikant. Delhypotesen att

utjämningsbidraget korrelerar med nettoutflyttning kunde däremot förkastas, d.v.s. kommuner

med lägre inkomster och följaktligen högre utjämningsbidrag uppvisar inte en positivt

korrelerande nettoutflyttning. Vissa reservationer gjordes p.g.a. det begränsade dataurvalet och

modellens enkla specificering. Likväl tolkades resultatet som att det ger belägg för den

övergripande hypotesen att korrelationen mellan utjämningsbidrag och arbetslöshet är avsevärt

starkare än sambandet mellan utjämningsbidrag och nettoutflyttning. Utifrån detta konstaterades

att ett långtgående utjämningssystem, i samverkan med en omfattande offentlig sektor, sannolikt

har en hämmande effekt på rörligheten och därmed också på tillväxten.

Slutsatserna från såväl regressionsanalysen som den föregående diskussionen ger en stark

indikation på att det för Sveriges del kan finnas belägg för det s.k. Courchene-argumentet som är

implicit i den övergipande hypotesen, d.v.s. att en långtgående interregional utjämning riskerar

att ”kortsluta” den naturliga rörlighetsprocessen där arbetskraft allokeras till regioner med högre

marginalprodukter. En omfattande offentlig sektor kan förväntas ha en förvärrande effekt på

denna kortslutning. Negativa statiska och dynamiska effekter på den ekonomiska tillväxten är att

förvänta. Dessa aspekter, vilka visar att det rådande systemet på lång sikt riskerar medföra stora

välfärdsförluster, lyser med sin frånvaro vad gäller policyrekommendationerna i såväl SOU

2003:88 som SOU 2003:37. En generell slutsats av analysen ur tillväxtperspektiv är således att

den oförlösta konflikten mellan arbetsmarknadspolitiken och de rådande regionalpolitiska

målsättningarna medför att regionalpolitisk hänsyn underminerar främjandet av sysselsättning

och tillväxt.
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