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ABSTRACT 

 

Denna uppsats syftar till att utreda ifall den interna migrationen i dagens Sverige skett på ett 

sätt som överensstämmer med de antagande som humankapitalteorin gör om migration, samt 

att utreda om det finns ett samband mellan individens humankapital och dennes benägenhet 

att flytta. För att undersöka detta ställdes följande hypoteser: 1. Individer som har ett stort 

humankapital, d.v.s. är högskoleutbildade, har en större benägenhet att flytta än individer med 

ett litet humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 2. Individer som har ett stort 

humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att flytta vid en högre ålder än 

individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 3. Det främsta 

incitamentet för att flytta är högre framtida inkomster, vilket innebär att humankapitalteorin 

stämmer.  

 

Det svar som gavs på hypoteserna var att individer med ett stort humankapital har en större 

benägenhet att flytta, och att individer med ett stort humankapital flyttar högre upp i åldrarna 

än individer med ett litet humankapital. Dock har individer med ett litet humankapital vid 

unga år en lika stor benägenhet att flytta som individer med ett stort humankapital. 

Löneskillnader har spelat en avgörande roll för den interna migrationen i dagens Sverige, 

därmed har migrationen skett på ett sätt som överensstämmer med humankapitalteorins 

antagande. 

 

För att genomföra denna uppsats har jag studerat ett antal studier och sedan sammanställt och 

tolkat resultatet från dem. Det resultat från studierna som används i denna uppsats är 

genomgående antingen rent kvantitativt eller kvalitativt, i kvantifierad form. 
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Problemformulering och syfte 

 

Under 1990-talet har det i Sverige skett en högskoleexpansion. Såväl antalet högskolor som  

utbudet av kurser och utbildningsplatser har ökat. Detta tillsammans med den kraftiga 

strukturomvandling som Sverige sedan 1970talet upplevt, kan vara faktorer som bidragit  till 

att många individer idag väljer att skaffa sig en högskoleutbildning. Då samhällsutvecklingen 

går mot att arbetsuppgifterna blivit allt mer humankapitalkrävande och specialiserade, kan 

man tänka sig att en större geografisk rörlighet krävs för matchningen mellan individ och 

arbetstillfälle ska kunna ske, vilket i sin tur förutsätter att individer i större utsträckning än 

tidigare är villiga att flytta.  

 

Vad jag är intresserad av att ta reda på är om det är rimligt att anta att en individs benägenhet 

att flytta korresponderar med att investeringarna i humankapital. Jag vill också undersöka hur 

pass väl de interna flyttningar som äger rum i dagens Sverige kan sägas överensstämma med  

humankapitalteorin (se nedan för beskrivning av denna). Detta eftersom jag tycker att det 

skulle vara intressant att ta reda på lite om vilka orsakerna bakom dagens migration kan 

tänkas vara, och då är särskilt intresserad av hur väl den neoklassiska nationalekonomins 

förklaringsmodell, dvs. humankapitalteorin, kan sägas vara giltig.  

 

Uppsatsens syfte är att klargöra hur väl humankapitalteorin applicerad på migration kan sägas 

stämma in på Sveriges interna migration under den senare delen av 1900-talet. Den tidsperiod 

som uppsatsen avser att  behandla är alltså tidsperioden efter år 1950. Det är främst migration 

mellan olika regioner som avses att studeras i uppsatsen. Målet är att undersöka den migration 

som skett inom Sveriges gränser, men mellan olika lokala och regionala arbetsmarknader 

inom landet. 

 

Jag vill också utreda om det är så att högskoleutbildade flyttar under en större del av sitt 

yrkesverksamma liv än vad personer som inte är högskoleutbildade gör. Ett andra syfte är 

alltså att undersöka om man kan tala om olika migrationsmönster för låg- respektive  

högutbildade. Kan det vara så att när många högskoleutbildade byter bostadsort under 

studietiden, spränger de samtidigt en emotionell barriär, vilket gör att de i och med detta 

fortsättningsvis får förhållandevis låga emotionella kostnader vid en andra flytt, och därmed 
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oftare flyttar senare i livet, till skillnad från de som inte skaffat sig en högskoleutbildning och 

därmed inte tvingats flytta för studier.    

Uppsatsen har  alltså egentligen två syften. Det första syftet är att undersöka hur pass väl den 

interna migrationen i dagens Sverige kan sägas följa det mönster som  humankapitalteorin 

ger.  Detta syfte är alltså att jämföra empiri med teori. Ett andra syfte med uppsatsen är att 

undersöka ifall man kan urskilja olika flyttmönster hos lågutbildade- och högutbildade 

individer. Detta syfte är alltså att undersöka om individens inneboende humankapital har 

någon inverkan på dennes benägenhet att flytta. 

 

Uppsatsen vilar på grundantagandet att de arbetstillfällen som ges för högskoleutbildade till 

stor del är placerade i klusterform i storstadsregionerna. Detta medför rimligtvis att de som är 

högskoleutbildade till stor del dras  till storstadsregionerna, därav mitt intresse för att 

undersöka om högskoleutbildade har ett annat migrationsmönster än lågutbildade.  

 

De frågor som min problemformulering gett upphov till kan formuleras i följande hypoteser: 

• Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. är högskoleutbildade, har en större 

benägenhet att flytta än individer med ett litet humankapital, dvs. som saknar 

högskoleutbildning. 

• Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att 

flytta vid en högre ålder än individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar 

högskoleutbildning. 

• Det främsta incitamentet för att flytta är högre framtida inkomster, vilket innebär att 

humankapitalteorin stämmer. 

 

1.2 Anknytning till teori och forskningsläge 

 

Det fält denna uppsats kommer att skrivas inom är fältet migration. Inom detta område finns 

en rad olika teorier. Den neoklassiska nationalekonomins syn på migration kommer ur den 

mikroekonomiska allmänna jämviktsteorin. Ursprungssynen är att migration sker i syfte att 

uppnå en högre lönenivå. Enligt denna teori kan man inlemma migrationen i jämviktsteorin 

och därigenom  uppnå ett jämviktsläge då lönedifferenserna mellan olika regioner upphört att 

existera och därmed också migrationen upphört. Ur denna teori har sedan humankapitalteorin 

utvecklats. (Dribe 1994 s.4) 
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Även humankapitalteorin är en mikroekonomiskt jämviktsbaserad migrationsteori. inom 

humankapitalteorin ser man på individens migration som en investering i dennes 

humankapital. Individen flyttar dit han eller hon kan få störst avkastning på sitt humankapital. 

Detta medför att regionala löneskillnader leder till att individer flyttar från de regioner där 

lönerna är låga till de regioner där de är högre. Regionala lönedifferenser styr alltså individens 

migrationsbeslut.  (Massey 1993 s.434) 

 

Skillnaden mellan humankapitalteorin och den ursprungliga neoklassiska migrationsteorin är 

att man inom humankapitalteorin har ändrat antagandet om att motivet bakom 

migrationsbeslutet skulle vara högre lön, till att det är ett högre förväntat nuvärde av de 

samlade inkomster och utgifter som migration medför, jämfört med att inte migrera. Man har 

alltså ändrat uppfattning från att individen  säkert känner till den framtida löneutveckling som 

migration medför till att det är det förväntade värdet av den framtida lön, och annat, som 

migration för med sig. Man väger dessutom in alla intäkter och kostnader som kan tänkas 

uppstå vid migration. Detta innebär att man tar hänsyn till pendlingskostnader, 

livsmeddelspriser o dyl. i beräkningen vid migrationsbeslutet och väger dessa mot den 

löneökning som migration kan tänkas medföra Inom Sverige kan de monetära kostnaderna för 

att migrera tänkas vara låga, i och med detta blir det lönedifferenser mellan olika regioner 

som blir den avgörande faktorn för migration enligt humankapitalteorin. (Dribe 1994 s.5)  

 

Keynesiansk migrationsteori menar att den faktor som avgör migrationens omfattning är 

regionala arbetslöshetsskillnader. Individens motiv bakom ett migrationsbeslut är, enligt det 

keynesianska synsättet, att denne inte vill bli eller vara arbetslös. (Dribe 1994 s.6) 

 

Den keynesianska migrationsmodellen kan också kallas för matchningsmodellen. Principen 

för denna teori är att då lönerna är trögrörliga nedåt,  leder en minskad regional efterfrågan till 

uppsägningar istället för till sänkta löner. På så sätt uppstår lätt stora skillnader i 

arbetslöshetsgraden mellan olika regioner. Då de arbetslösa är de som mest intensivt söker 

arbete kommer dessa regionala skillnader i arbetslöshet att leda till att de arbetslösa migrerar. 

Detta medför att migrationen  drivs av arbetslöshet och lediga platser istället för av löner. 

(Björklund m. fl. 2004 s.203) 

 

En annan förklaringsteori till migration är att man förklarar migrationen med hjälp av 

sökteorier. I dessa sökteorier har både regionala skillnader i arbetslöshet och regionala 
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löneskillnader en betydelse. Detta då man ser individens sannolikhet att migrera som en 

funktion av sannolikheten att söka ett arbete plus sannolikheten att få ett erbjudande om ett 

arbete plus sannolikheten att acceptera  erbjudandet. (Dribe 1994 s.7) 

 

De olika migrationsteorierna pekar på olika faktorer som avgörande för migration. Trots att de 

olika teorierna har olika förklaringsfaktorer så säger inte en att en annan är fel. Det är alltså 

tänkbart att flera av de ovanstående teorierna stämmer in samtidigt. Om man studerar empirin 

kring ett lands eller en regions migration vid en viss tidsperiod, så är det alltså troligt att man 

finner att migrationens uppkomst har inslag av flera av migrationsteorierna samtidigt. 

  

 

1.3 Metod och källor 

 

Metod och källor kan i denna uppsats sägas vara intimt samankopplade. Detta då jag inte 

kommer att grunda denna uppsats på data jag själv tagit fram utan istället kommer att använda 

mig av den data som de källor jag har innehåller. Detta medför att den metod som används i 

uppsatsen, dels är den metod som källorna använder sig av, och dels är den metod som jag 

använder mig av.  

 

Källornas metod skiljer sig något åt, en del källor är strikt kvantitativa, medan andra är mera 

kvalitativa. Det material som jag använder mig av, och som är hämtat från källorna, är dock 

genomgående av kvantitativt slag. Detta då det antingen rör sig om rent kvantitativ data, eller 

om ett kvantifierat resultat ur en kvalitativ studie.  Den metod som jag sedan använder mig av 

i själva uppsatsarbetet, är en kvalitativ metod. Detta då jag gör en kvalitativ granskning, 

analys och sammanställning av kvantitativ data.  

 

 Ett problem med att inte själv samla in den data som uppsatsen grundar sig på är att all data 

som används samlats in i ett ursprungligt syfte, som kan antas mer eller mindre avvika från 

denna uppsats syfte. Därför blir den bild datan ger i denna uppsats något fragmenterad, och en 

stor del av uppsatsarbetet blir att tolka den information  som ges.  

 

Då det, som tidigare sagt, inte finns någon möjlighet för mig att själv utföra några 

undersökningar, så kommer jag att använda mig av den data som finns tillgänglig från tidigare 

gjorda studier. De källor jag främst tänker använda mig av är Runblad �Arbetskraftens 
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rörlighet�, Åberg �Flyttarna och arbetsmarknaden. En studie av flyttningarnas orsaker och 

konsekvenser�. Dahlberg & Holmlund �The Interaction of migration. Income, and 

Employment in Sweden�, Nilsson �Migration, Gender and the Household Structure: Changes 

in Earnings Among Young Adults in Sweden�, Fischer & Malmberg �Settled People Don´t 

Move: On Life Course and (Im-)Mobility in Sweden�, Westerlund �Geografisk rörlighet och 

ekonomisk tillväxt�. 

 

De källor jag kommer att använda mig av i uppsatsen är historiskt kognitiva, och av offentlig 

institutionell karaktär. Detta gör att källorna kan anses ha en relativt sett hög tillförlitlighet.  

 

Bengt G. Rundblads �Arbetskraftens rörlighet� är en doktorsavhandling från 1964. Vilket 

ämne avhandlingen är gjord i framgår inte, men den läggs fram för Historisk-Filosofiska 

sektionen vid Göteborgs universitet. Rundblad har genomfört en undersökning i Norrköping, 

som består av 900 intervjuer. Rundblad anger två typer av studier, när han diskuterar metod. 

Han skiljer mellan extensiva rikstäckande arbetskraftsundersökningar och lokala 

undersökningar. Hans egen studie baseras som sagt på en lokal studie, av Norrköping. Jag 

uppfattar det som att de extensiva arbetskraftsundersökningar som Rundblad nämner kan 

klassificeras som kvantitativa undersökningar, medan de lokala studierna är mera kvalitativt 

inriktade. 

 

Rundblads egen avhandling är, efter vad jag har förstått, av kvalitativ natur. Han skriver att 

intervjupersonerna under intervjuerna har lämnat ingående upplysningar om sina arbetsbyten 

(Rundblad 1964 s.XIV). Dessutom så är antalet intervjuer, trots att det är 900 stycken, 

troligen för litet för att utgöra en grund för en kvantitativ undersökning. Trots att studien är 

kvalitativ, så presenterar Rundblad en del av resultatet i kvantifierad form. Det är detta 

resultat som utgör en källa i denna uppsats. En svaghet med källan är att den är relativt 

gammal, från 1964.  

 

En annan källa som kommer att användas i uppsatsen är Rune Åbergs �Flyttarna och 

arbetsmarknaden�. Boken, som är en studie om flyttningarnas orsaker och konsekvenser, är 

skriven 1980. Författaren ingår i en arbetsgrupp, EFA, som har utrett konsekvenserna av den 

geografiska rörligheten. Detta projekt har haft två ansatser, den första har varit att göra en 

cost-benefit-analys av flyttarna. Den andra, vilken är den del som Åberg har varit verksam 
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inom, har varit att sociologiskt studera den geografiska rörlighetens konsekvenser (Åberg 

1980 s.7). Åberg var docent i sociologi (Åberg 1980 baksidan). 

 

Åbergs bok bygger på en undersökning som består av intervjuer. Författaren  har gjort ett 

stratifierat urval av de personer som mellan den 1 juli 1969 och den 31 november 1970 

arbetskraftsutvandrat från sex kommuner i Norrland. Detta urval bestod av 1593 personer. 

Åberg har även gjort intervjuer med en jämförelsegrupp, bestående av 4400 personer som var 

bosatta i de sex norrländska kommunerna (Åberg 1980 s.52-53).  

 

Åberg är en kvalitativ källa, men han presenterar, liksom Rundblad, en del av materialet i 

kvantifierad form (Åberg 1980 s.63). Detta gör källan mycket bred och användbar. Dessutom 

pressenterar Åberg i sin bok statistik som han importerat från SCB. Denna data är av 

kvantitativ natur, och är baserad på hela den svenska populationen. 

 

Åke Dahlberg och Bertil Holmlund är ytterligare en källa som jag tänkt använda mig av i 

denna uppsats. Dahlberg och Holmlund har genomfört en multipel regressionsanalys som 

behandlar ut- och inmigration mellan Sveriges sjuttio s.k. A-regioner under åren 1961 till 

1970, förändring i lönenivå i A-regionerna mellan åren 1960 och 1970, samt förändring i 

anställningsgrad i A-regionerna mellan 1960 och 1970 (Dahlberg & Holmlund 1978 s.259-

260). Då Dahlberg och Holmlund i sin studie har använt sig av en regressionsanalys, som är 

ett kvantitativt analysredskap, kan denna studie klassas som en kvantitativ källa. 

 

Karina Nilssons studie �Gender and the Household Structure: Changes in Earnings Among 

Young Adults in Sweden�, är liksom Dahlberg och Holmlunds studie baserad på en 

regressionsanalys. Datan till denna regressionsanalys, som är inom intervallet år 1985 till 

1995, har Nilsson hämtat ur Total Population of Sweden, Individual and Geografical Database 

(TOPSWING) som tillahandahålles av SCB (Nilsson 2001 s.502). Detta är alltså en 

kvantitativ källa som har hela Sverige som bas för sin analys, och består av ett urval ur den 

svenska populationen.  

 

En del datamaterial i denna uppsats kommer från Institutet för Tillväxtpolitiska Studier � 

ITPS, som är en statlig myndighet. Den data som presenteras i denna uppsats och är hämtad 

från ITPS handlar om flyttningarnas direkta följd, och kommer ursprungligen från en 

regionalpolitisk utredning (Johansson; Nygren; Wicterin  2004 s.16). 
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Då källorna i denna uppsats till stor del utgörs av studier genomförda med hjälp av 

regressionsanalyser, kan det vara på sin plats att förklara vad en regressionsanalys innebär.  

 

Regressionsanalys är ett verktyg som ligger inom ramen för de kvantitativa metoderna. Själva 

regressionsanalysen innebär att man, på matematisk väg, försöker avgöra en eller flera 

variablers inverkan på en annan variabel. Detta innebär t ex att man tar fram individdata om 

lön och ålder, sedan beräknar man om den ena av dessa båda variablers utfall påverkar utfallet 

av den andra variabeln. Den  av variablerna vars påverkan från de övriga variablerna mäts, 

kallas i regressionsanalysen för beroende variabel, och övriga variabler kallas för oberoende 

variabler.( Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 1997 s.261 och 276) 

 

 

2. HUR VÄL KAN MAN FÖRKLARA SVERIGES INTERNA MIGRATION MED 

HJÄLP AV HUMANKAPITALTEORIN 

 

Ett mål med uppsatsen är att undersöka hur väl humankapitalteorin kan sägas stämma överens 

med empirin kring den interna migration som sker i dagens Sverige. I denna del av uppsatsen 

valt att studera källorna i kronologisk ordning för att få ett logiskt och överblickbart 

perspektiv. Avslutningsvis bryter jag den kronologiska ordningen och för in en källa som 

studerar flyttningarna under perioden 1961 till 1992. Denna källa är Dribes studie, och syftet 

med att föra in denna källa och därmed bryta den kronologiska ordningen är att sätta de övriga 

källorna i relation till denna. Detta då Dribes studie behandlar stora delar av den tidsperiod 

som de övriga källorna tillsamman behandlar. 

 

2.1 Åberg 

 

En äldre källa som skulle kunna visa på humankapitalansatsens giltighet är Åbergs 

undersökning av flyttningar över länsgräns genomförda 1969. Dessa flyttares 

inkomstutveckling under de fem följande åren har följts upp och jämförts med en 

kontrollgrupp, d.v.s. en grupp som lever under  samma förhållanden, men inte flyttat. 

Resultatet av undersökningen redovisas i två kolumner, medelinkomst under åren 1970 till 

1974, samt inkomst under år 1974.  
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Man skulle kunna orda för att en persons inkomst inte enbart består av lönen, som är en 

inkomst av tjänst, utan även kan bestå av andra inkomster, t ex utdelningar från aktier som är 

inkomst av kapital. För att kunna använda mig av Åbergs resultat får jag bortse från detta och 

likställa inkomstutveckling med löneutveckling. Jag tycker dock att detta kan anses vara 

befogat, då jag inte ser någon anledning att antaga att det skulle finnas några signifikanta 

skillnader mellan grupperna i aktieägande, lotterivinster o dyl. Detta då jag utgår från att det 

rör sig om någorlunda homogena grupper i undersökningen, så att sparkvoten och därmed 

aktieägande skulle vara likvärdigt i de båda grupperna.  

 

Dock kan man av Åbergs undersökning urskilja att den grupp som stannat har en högre 

inkomst än de som flyttat, därmed skulle de kunna spara mer i absoluta tal. Detta kan dock 

vägas upp av flyttarnas mera positiva löneutveckling, som talar för att de skulle kunna spara 

mer, absolut sett, än de som inte flyttat, eftersom de borde vara vana vid att leva på mindre 

inkomster.  

 

Åberg delar in populationen i tre grupper, gruppen med instabil och påfrestande ekonomi, 

gruppen med instabil eller påfrestande ekonomi, och gruppen med varken instabil eller 

påfrestande ekonomi. För de tre grupperna finner han följande reslutat: 

 
 
(Alla siffror i 1000tal) Medelinkomst 1970-74 Medelinkomst 1974  
 
instabil och påfrestande  
flyttgrupp 20,9  30,1 
icke flyttgrupp 28,5  32,5 
 
instabil eller påfrestande 
flyttgrupp 27,5  33  
icke flyttgrupp 30,8  34,6 
 
varken inst. el. påfrestande 
flyttgrupp 32  38,3 
icke flyttgrupp 38,8  41,9 
 
   (Åberg 1980 s.106) 
 
Av siffrorna ser man att kontrollgruppen, d.v.s. de som inte flyttade, inom alla grupper hade 

en högre medelinkomst än de som flyttade. Detta kan i sig tala för humankapitalansatsens 

giltighet, d.v.s. att det  skulle kunna finnas ett mer eller mindre fast nationellt lönetak inom 

varje yrkeskategori, och att de som inte flyttat skulle befinna sig närmare detta än de som 
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flyttar. Incitamentet för migrationen skulle då vara att komma närmare detta tak, m.a.o. att få 

en högre lön, eller annorlunda uttryckt, få en större avkastning på sitt humankapital.  

 

Undersökningen ger ytterligare en indikation på att humankapitalansatsen skulle ligga till 

grund för de interna flyttningarna. Detta är att man kan se en betydligt gynnsammare 

löneutveckling hos de som flyttade än hos de som inte flyttade under perioden 1970 till 1974. 

Detta resonemang kräver att  man bortser från den absoluta lönenivån och istället ser till den 

relativa utvecklingen. Om detta görs, d.v.s. om  man jämför perioden 1970 till 1974 års 

medelinkomst med 1974 års medelinkomst, enligt principen att 1970-74 års medelinkomst 

subtraheras från 1974 års medelinkomst, så får man följande resultat: 

 

(Alla siffror i 1000tal) Medelinkomst 1974 minus Medelinkomst 1970-74 
 
instabil och påfrestande  
flyttgrupp 9,2  (30,1 - 20.9 = 9,2)   
icke flyttgrupp 4   
 
instabil eller påfrestande 
flyttgrupp 5,5    
icke flyttgrupp 3,8   
 
varken inst. el. påfrestande 
flyttgrupp 6,3   
icke flyttgrupp 3,1 
 

Enligt denna uppställning ser man att flyttarna i samtliga grupper har haft en mera gynnsam 

löneutveckling än de som inte flyttat, särskilt gynnsam har löneutvecklingen varit för flyttarna 

i de båda grupperna instabil och påfrestande ekonomi och varken instabil eller påfrestande 

ekonomi. För att vidare synliggöra humankapitalteorins relevans för migrationen undersöks 

nedan själva inkomstskillnaderna i de olika grupperna.  

 

 

(Alla siffror i 1000tal)  Medelinkomstdifferens 1974, mellan flyttare och icke flyttare 
 
instabil och påfrestande  2,4 (32,5 � 30,1 = 2,4) 
   
instabil eller påfrestande 1,6 
   
varken inst. el. påfrestande 3,6 
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Resultatet av detta visar att inkomstskillnaderna är minst i gruppen instabil eller påfrestande 

ekonomi, där differensen i löneutvecklingens gynnsamhet också är minst. Kanske detta visar 

att denna grupp ligger närmare den tänkta nationella lönefronten eller taket som nämndes 

tidigare, och att det därför inte finns lika stort utrymme för löneutveckling i denna grupp som 

i de andra grupperna.  

 

Den slutsats jag drar efter att ha studerat Åbergs undersökning, är att humankaptalteorin ger 

en bra bild av mekanismerna bakom intern migration. Detta då man tydligt ser att flyttarna 

haft en godare löneutveckling än de som stannat kvar. 

 

2.2 Dahlberg och Holmlund 

 

Åke Dahlberg och Bertil Holmlund, vars studie utgör en annan källa i denna uppsats, har 

genom multipel regressionsanalys skapat en bild av olika faktorers inverkan vid intern 

migration i Sverige. Det resultat som Dahlgren och Holmlunds regressionsanalys ger, tyder på 

att den interna migrationen skett på ett sätt som påminner mycket om humankapitalteorins 

antaganden.  

 

Om man studerar resultatet av Dahlgren och Holmlunds regressionsanalys, så finner man att 

immigration som oberoende variabel har en relativt stor inverkan på inkomstförändring som 

beroende variabel. Man finner också att anställningsgrad påverkas positivt av immigration, 

men inte alls i samma utsträckning som lönen.  Det värde man finner  i tabellen under 

löneutveckling som beroende variabel och  immigration som oberoende variabel är värdet 

7,36*10. Detta är ett positivt värde, vilket innebär att vid migration förändras inkomsten 

positivt. Detta kan jämföras med förändring i anställningsgrad som beroende variabel och 

immigration som oberoende variabel, som ger värdet 1,78*10. (Dahlgren & Holmlund 1978 

s.263) 

 

Analysen tyder alltså på att den interna migrationen skett på ett sätt som påminner om 

humankapitalteorins antagande i en mycket högre utsträckning än om den keynesianska 

migrationsteorins antagande. Detta då värdet 7,36*10 är betydligt större än värdet 1,78*10. 

Däremot ger inte värdet 7,36*10 i sig själv någon information om humankapitalteorins 

giltighet, bortsett från att det är ett positivt värde, vilket  behandlats i föregående stycke. 
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2.3 Nilsson 

 

En annan källa som berör intern migration under perioden 1985 till 1995 är Nilsson. För att 

kontrollera om humankapitalteorin stämmer med verkligheten, så kan man undersöka 

löneutvecklingen hos personer som har migrerat. Humankapitalteorin applicerad på 

migrationsområdet, säger att en individ väljer att flytta om nuvärdet av den förväntade 

framtida inkomst som migration medför överstiger nuvärdet av de kostnader som migrationen 

medför. Eftersom alla flyttningar medför kostnader måste alltså lönen öka efter alla 

flyttningar, såvida inte förväntningarna är helt fel. Men att anta att förväntningarna skulle vara 

väldigt skilda från verkligheten är inte ett rimligt antagande, åtminstone inte i dagens Sverige. 

Teoretiskt sett, så skulle man kanske kunna hävda att förväntningarna av framtida inkomster 

kan slå fel, så att humankapitalansatsen stämmer fastän flyttningar inte visat sig medföra 

högre löner. Detta antagande blir dock så orimligt i praktiken att jag väljer att bortse från det. 

Detta då jag anser att individen bör ha en någorlunda realistisk uppfattning om sin framtida 

inkomst om denne visat sig vara så handlingskraftig att han/hon bestämt sig för att migrera. 

Jag kommer alltså att bortse från möjligheten att individer som migrerar grovt felbedömt 

nuvärdet av sina framtida inkomster när jag undersöker humankapitalansatsens giltighet. Om 

detta är rimligt eller ej kan givetvis diskuteras. 

 

Karina Nilsson har gjort en regressionsanalys mellan löneutveckling och migration för de 

båda könen. Nilsson ställde sig frågan hur olika gruppers löner påverkats under en 

femårsperiod av migration. Nilssons regressionsanalys visade att migration gav olika 

löneutveckling för olika grupper. Män som flyttade år 1990 hade en årlig inkomstutveckling 

på knappt 8 000 kr mer än referensgruppen, d.v.s. de män  som hade samma förutsättningar, 

men inte flyttade. De män som sedan flyttade ytterligare en gång hade en ännu bättre 

löneutveckling. De hade en årlig löneutveckling på drygt 11 000 kr mer än de som inte 

flyttade alls. För kvinnor såg utvecklingen inte riktigt lika gynnsam ut. Kvinnor som flyttade 

en gång hade en årlig löneutveckling på ca 1 000 kr mindre än de som inte flyttade. De 

kvinnor som flyttade mer än en gång hade däremot en positiv löneutveckling, nämligen en 

årlig löneutveckling på ca 1 000 kr mer än de som inte flyttade alls. Nilsson förklarar kvinnors 

homogenitet i löneutveckling, oavsett om de flyttar eller ej, med att en stor andel av kvinnorna 

arbetar i den offentliga sektorn, inom vilken  löneskillnaderna mellan olika regioner inte är 

lika stora som de är inom den privata sektorn. (Nilsson 2001s.503-506)   
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Om man spjälkar de båda grupperna män och kvinnor till olika undergrupper, så får man ett 

mera detaljerat resultat. Man ser då att familjestrukturen tycks spela en stor roll för 

migrationens lönsamhet. Män med en sambo eller fru, men utan barn, som migrerade en gång  

hade en årlig löneutveckling på 6 200 kr mer än kontrollgruppen, och samma kategori, men 

som migrerade mer än en gång hade en årlig löneutveckling på 9 300 kr mer än 

kontrollgruppen. För män i samma levnadssituation, men med barn var utvecklingen något 

annorlunda. Män med partner och barn som flyttade en gång hade en årlig löneutveckling som 

var 3 000 kr högre än kontrollgruppen, och för män med partner och barn som flyttade mer än 

en gång var löneutvecklingen 12 500 kr mer än kontrollgruppen. Män som levde 

ensamstående och migrerade en gång hade en löneutveckling på 15 900 kr mer än 

kontrollgruppen, och samma kategori, men som flyttat mer än en gång, var den årliga 

löneutvecklingen 10 700 kr mer än de som inte flyttat alls. Ensamstående män med barn som 

flyttade en gång hade en årlig löneutveckling på 18 900 kr mindre än kontrollgruppen, medan 

män i samma kategori, men som migrerade mer än en gång hade en årlig löneutveckling på 21 

000 kr mer än de som inte hade flyttat alls. (Nilsson 2001 s.507) 

 

För samboende eller gifta kvinnor utan barn, var den årliga löneutvecklingen 4 700 kr mer än 

kontrollgruppen om de migrerade en gång, och 5 700 kr mer än kontrollgruppen om de 

migrerade mer än en gång. För kvinnor i samma levnadssituation men med barn är bilden inte 

lika positiv. Kvinnor i en relation med barn som migrerade en gång hade en årlig 

löneutveckling på 7 400 kr mindre än kontrollgruppen, och samma kategori som migrerade 

mer än en gång hade en årlig löneutveckling som var på 12 000 kr mindre än kontrollgruppen. 

Ensamstående kvinnor utan barn som migrerade en gång hade en årlig löneutveckling som var 

4 700 kr mer och samma kategori som migrerade mer än en gång hade en årlig löneutveckling 

som var på 6 000 kr mer än kontrollgruppen. Ensamstående kvinnor med barn, som migrerade 

en gång tjänade årligen 12 600 kr mer än kontrollgruppen. Samma kategori som migrerade 

mer än en gång tjänade däremot årligen 6 700 kr mindre än kontrollgruppen. (Nilsson 2001 

s.507) 

 

Av denna regressionsanalys kan man klart se att olika gruppers migrationsbeslut följs av olika 

löneutvecklingar. Män tjänar mer på att migrera än kvinnor, men med undantag av kvinnor 

med barn (med eller utan partner) som migrerat mer än en gång sedan 1990, så tjänade även 

kvinnor på att migrera.  
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Mitt intresse av Nilssons regressionsanalys ligger i vad resultatet av den kan säga om 

humankapitalteorins relevans vid migration. Jag skulle vilja påstå att resultatet av 

regressionsanalysen är något tvetydigt. Om man studerar männens flyttningar, så finner man 

att samtliga gruppers, förutom gruppen ensamstående män med barn, migrationsbeslut följs av 

en entydigt positiv löneutveckling. Man kan alltså, om man bortser från gruppen 

ensamstående män med barn som flyttat en gång, påstå att män tjänar på att flytta. Men 

resultatet är trots detta inte helt entydigt. 

 

Män med en partner, men utan barn, och män med en partner och barn, har samma typ av 

löneutveckling, d.v.s. de som migrerat en gång har en bättre löneutveckling än de som inte 

flyttar, och de som migrerat mer än en gång har en bättre löneutveckling än både de som 

migrerat en gång och än de som inte migrerat alls. Hos gruppen män med en partner och barn 

ser man samma mönster, om än med något andra siffror och proportioner. Jag skulle vilja 

påstå att dessa båda grupper följer det migrationsmönster som humankapitalteorin förutsäger. 

Motivet bakom migration är enligt humankapitalansatsen ett högre nuvärde av förväntad 

framtida inkomst än nuvärdet av den kostnad som migration medför. Ett tecken på att 

nuvärdet av förväntad framtida inkomst är större än nuvärdet av de kostnader som migration 

medför är, enligt mitt tycke, att löneutvecklingen har varit positiv efter migrationen. Detta är, 

som sagt, något som man ser i de båda grupperna samboende/gifta män med eller utan barn.  

 

Mitt resonemang bygger på att individen, trots att den inte har fullständig vetskap om de 

inkomster som migration medför, har en relativt god kännedom om hur stora inkomsterna 

kommer att bli efter migration. Jag tänker mig att individens vetskap om vilka inkomster 

migration kommer att medföra varierar med tid och rum. Är avståndet större, 

informationsanskaffningsmedlen sämre och individens kunskaper sämre, så kan man tänka sig 

att individens förväntade framtida inkomst skiljer sig avsevärt mer från individens verkliga 

inkomst, än om det omvända gäller.  

 

Då det här rör sig om intern migration i Sverige under 1900-talets senare hälft, kan man utgå 

från att individens kännedom om den framtid som migration medför är god. Med andra ord  

flyttavståndet är relativt litet (kulturellt såväl som geografiskt), informationsflödet är stort 

(tillgång till telefoni, Internet, arbetsförmedling, SCB m.m. finns),  individerna är välutbildade 

(relativt sett välutbildade, d.v.s. gymnasieutbildning är i princip obligatorisk) och kan därmed 

tänkas ha en realistisk bild av verkligheten och realistiska förväntningar. 
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Med detta som bakgrund kan man påstå att män med partner, och med eller utan barn flyttar i 

enighet med humankapitalteorins migrationsmönster. När det gäller kategorin ensamstående 

män, så ser man ett lite annorlunda mönster. Ensamstående män som flyttat en gång har en 

årlig löneutveckling på 15 900 kr mer än de som inte flyttat alls. Detta medan ensamstående 

män som migrerat mer än en gång sedan 1990 har en årlig löneutveckling på 10 700 kr mer än 

de som inte flyttat alls sedan 1990. Detta resultat är något förbryllande, för det skulle kunna 

tolkas som att en andra flytt medför lägre lön.  

 

Anledningen till det förbryllande resultatet skulle kunna vara att nuvärdet av de förväntade 

inkomsterna vid en andra migration inte stämde överens med det verkliga nuvärdet av en 

andra migration. Detta verkar dock föga troligt. För varför skulle förutsättningarna ha ändrats 

från första till andra migrationstillfället. En troligare förklaring till de förbryllande siffrorna är 

att det i gruppen ensamstående män som migrerat en gång rymmer sig extremvärden som gör 

att denna grupps årliga löneutveckling blir orättvisande hög. 

 

Gruppen, ensamstående män som migrerat en gång, skulle alltså kunna tänkas bestå av två 

undergrupper, en grupp ensamstående män som  har en årlig löneutveckling på mindre än 10 

700 kr och som det därför skulle löna sig för att migrera fler gånger, och en annan grupp 

ensamstående män som har en mycket hög årlig löneutveckling och som så att säga utgör 

extremvärdet. Denna grupp kan tänkas vara medelålders män som migrerat flera gånger före 

år 1990 och under den undersökta perioden gör endast gör en migration, då denna utgör det 

sista  steget i deras karriär och att det i så fall rör sig om högavlönade toppositioner. 

 

Denna argumentation ger en bild av att hårt strävande �karriärister� skulle vara ensamstående 

män, att det skulle vara så kanske verkar orimligt. Men man kan i alla fall konstatera att för att 

hamna i kategorin ensamstående män behöver man inte ha levt som ensamstående under hela 

sitt liv, skiljer man sig eller blir änkling så hamnar man i denna kategori. Dessutom innebär 

ensamstående bara att man inte bor tillsammans med sin partner, och inte att man inte har 

någon partner, personer med särboförhållande räknas alltså som ensamstående. Jag sluter mig 

alltså till att anse att humankapitalansatsen stämmer in på männens migration.  

 

När man sedan studerar kvinnors migration, så ser man att kvinnor som är gifta eller sambo 

men utan barn och migrerat en gång sedan 1990 har haft en årlig löneutveckling på 4 700 kr 
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mer än de som inte migrerat, och att de kvinnor, inom samma kategori, som migrerat mer än 

en gång har haft en löneutveckling på 6 000 kr mer än de som inte migrerat alls. Om man 

väljer att här föra samma resonemang som kring männens migration, så kommer man fram till 

att denna kategori av kvinnor under 90-talet har haft ett  migrationsmönster som stämmer väl 

överens med humankapitalansatsen.  

 

Kategorin kvinnor boende med partner och barn visar däremot ett annat resultat. Kvinnor 

inom denna kategori som migrerat en gång har en årlig inkomstutveckling på 7 400 kr mindre 

än de som inte flyttat, och kvinnor som migrerat mer än en gång har en årlig 

inkomstutveckling på hela 12 000 kr mindre än de som inte flyttat. Utvecklingen är inom 

denna kategori så tydligt negativ att man inte kan sluta sig till att dessa kvinnors 

migrationsmönster skulle kunna vara förenligt med humankapitalansatsen. Särskilt inte då 

trenden var rakt motsatt i kategorin kvinnor med partner, men utan barn. 

 

Kvinnor med partner och barn tycks helt enkelt inte migrera utifrån förutsättningar som 

överensstämmer med humankapitalteorin. Kanske inte kvinnor med barn migrerar med 

löneutveckling i fokus, istället verkar det mera troligt att löneutveckling hamnar i skymundan 

då paret får barn. Kanske kvinnan i förhållandet då istället sätter arbetsmiljö före lön, d.v.s. 

strävar efter att själv kunna reglera sina arbetstider och att jobba deltid. Detta kan tänkas 

rimligt om man antar att huvudbördan av barnaomvårdnaden läggs på kvinnan. Men skulle då 

kvinnor frivilligt migrera och därmed komma till en ny arbetsplats om de visste att detta 

skulle medföra en sämre löneutveckling. Ja, kanske, men för att detta ska kännas rimligt får 

man nog utgå från att migrationen medför en positiv löneutveckling för mannen i 

förhållandet. D.v.s. man får anta att mannens arbete ligger till grund för migrationen, och att 

kvinnans lägre inkomstutveckling, förutom barnabördan, är förenad med en tids arbetslöshet. 

Detta resonemang bygger på tanken att en del av de familjer som migrerar efter de fått barn, 

gör detta med tonvikt på mannens jobb och att kvinnans roll i viss mån förskjuts från 

inkomstbringare till barnavårdare i och med att paret får barn. 

 

Ovanstående resonemang skulle då förklara kategorin kvinnor med partner och barns till 

synes orimliga resultat i regressionsanalysen. Då humankapitalteorin inte kan förklara denna 

kategoris migration, kan man konstatera att New Economics of migration tycks vara en bättre 

förklaringsgrund för denna kategoris migration. New Economics förklarar migrationsbeslutet 

med en kollektiv enhet, såsom en familj, som bas, istället för med en individ som bas. Därför 
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kan en person migrera trots att detta medför lägre inkomster, detta då familjen som helhet 

tjänar på migrationen, eftersom de totala inkomsterna för familjen kan bli större trots att en 

medlems inkomster minskar. (Massey 1993 s.436) 

 

Slutligen kan man konstatera att kategorin ensamstående kvinnor utan barn har ett 

migrationsmönster som stämmer väl överens med humankapitalansatsen. Ensamstående 

kvinnor som migrerat en gång hade en årlig löneutveckling på 4 700 kr mer än 

kontrollgruppen. Och ensamstående kvinnor som migrerat mer än en gång hade en årlig 

löneutveckling på 6 000 kr mer än kontrollgruppen.  

 

Det som är anmärkningsvärt är att man i denna kategori inte finner samma mönster som i 

motsvarande kategori hos männen. Bland de ensamstående männen fann man ju att de som 

hade migrerat en gång hade en mer positiv årlig löneutveckling jämfört med kontrollgruppen, 

än de som hade migrerat fler än en gång. 

 

Att man inte finner samma mönster hos ensamstående kvinnor kan förklaras med  att 

gruppens toppositioner kanske inte är lika många som i motsvarande grupp på den manliga 

sidan. Min slutsats var ju att det var denna grupp som drog upp männens årliga löneutveckling 

till den höga nivån av 15 900 kr. och då skulle en förklaring till att resultatet inte är lika högt 

på den kvinnliga sidan kunna bero på att denna grupp inte är lika stor, eller inte tjänar lika 

mycket. 

 

Kategorin ensamstående kvinnor med barn har en löneutveckling som ger ett tvetydigt 

intryck. Medan de som har migrerat en gång har en positiv årlig löneutveckling, så finner man 

att de som migrerat flera gånger har en negativ årlig löneutveckling. Detta kan förklaras med 

att det inom denna kategori ryms två olika undergrupper. Dels finns det de som tycks migrera 

i enighet med humankapitalansatsen. Dessa har en god årlig löneutveckling, men sedan tycks 

det finnas ytterligare en grupp, som snarare tycks flytta runt till tillfälliga jobb, och som 

troligtvis genomlider perioder av arbetslöshet. Därav den ogynnsamma löneutvecklingen 

inom kategorin ensamstående kvinnor med barn som migrerat mer än en gång sedan 1990. 

 

Den bild som ges av Nilssons studie är alltså en kluven bild. Humankapitalansatsen tycks 

stämma väldigt väl in på vissa gruppers migration, medan den inte tycks stämma in alls på 

andra gruppers migration.  
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Även om Nilssons studie ger ett relativt stort stöd för humankapitalansatsen så kan man 

konstatera att den inte ger en heltäckande bild av migrationen eftersom den rensat bort 

individer med årsinkomster som understiger 50 000 kr och därför rimligtvis bortser från stora 

delar av migrationsgruppen studenter.  

 

2.4  Johansson, Nygren och Wictorin 

 

En annan källa som däremot ger en bild av studenternas migration är Johansson, Nygren och 

Wictorin. Denna källa argumenterar för att det tidigare förhärskande industrisamhälliga 

migrationsmönstret har kommit att successivt brytas ned under 1970- och 80-talen för att på 

1990-talet ersättas av ett  postindustrialistiskt migrationsmönster (Johansson; Nygren; 

Wictorin 2004 s.9). Detta migrationsmönsters utbredning har medfört att en 

betoningsförskjutning har skett från att migrationens huvudorsak har varit arbete till att 

huvudorsakerna bakom migration är boendemiljö och livskvalitetsfaktorer, såsom kulturellt 

utbud (Johansson; Nygren; Wictorin 2004 s.9). 

 

Johansson, Nygren och Wictorin pressenterar följande information för att stödja sitt 

resonemang kring det postindustriella flyttmönstrets varande. 

 
Flyttstatus före respektive efter flytt år 1991-1996, i andelar (%) av det totala antalet 
flyttningar 
under perioden. 
          Flyttat till:   Arbete  Studier  Arbetslöshet  Ej sysselsatta  Summa 
Flyttar från: 
Arbete 33 %  5 %  4 %  2 %  44 % 
Studier  8 %  20 %  1 %  1 %  30 % 
Arbetslöshet  3 %  1 %  5 %  1 %  10 % 
Ej sysselsatta  2 %  1 %  1 %  11 %  16 % 
Summa  46 %  27 %  11 %  15 %  100 % 
 (Johansson; Nygren; Wictorin 2004 s.16) 
 
Även om man av ovanstående tabell kan finna ett stöd för att flyttningar vars direkta 

konsekvens är arbete inte längre utgör en självklarhet, utan understiger 50 procent av de totala 

antalet flyttningar, så är inte att tabellen ger ett särskilt starkt stöd åt hypotesen att bostad och 

kulturellt utbud skulle ligga till grund för flyttningarna. Den största gruppen av flyttningar 

sker fortfarande till ett arbete, och inom denna grupp så är den största delen individer som 

flyttar från arbete till arbete. Också om man gör ett tvärsnitt av flyttgruppen, så finner man att 
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hela 44 procent flyttar från ett arbete, och av denna grupp flyttar den största delen till ett 

arbete. Andelen som flyttar till ett arbete ur gruppen som flyttar från ett arbete är 75 procent, 

detta enligt beräkningen att 33% utgör 75% av 44%.  

 

Då en relativt stor andel av flyttningarna går till ett arbete, och dessutom en relativt stor andel 

av dessa går från ett annat arbete, kan man påstå att det finns ett migrationsbeteende som 

stämmer överens med humankapitalteorins antagande. Detta då det är rimligt att anta att 

tankesättet att ett förväntat nuvärde av de intäkter som migration för med sig överstiger det 

förväntade nuvärdet av migrationens kostnader, ligger bakom migration från ett arbete till ett 

annat arbete.  

 

Vad som också är intressant är att man kan finna en stark anknytning till humankapitalteorin 

inom ytterligare en flyttgrupp. Denna flyttgrupp är gruppen som flyttar med studier som 

direkt mål bakom migrationsbeslutet. Denna grupp utgör, med sina 27 procent, den näst 

största gruppen, efter gruppen som flyttade till ett arbete. Humankapitalansatsen säger att 

migrationsbeslutet ska ses som ett beslut av individen att utvidga sitt humankapital tills detta 

på marginalen inte längre är lönsamt. Att migrera för att studera och därmed öka 

humankapitalet går alltså i linje med humankapitalteorin. Det finns egentligen inte någon 

definitiv skillnad mellan att migrera för att påbörja ett nytt arbete eller att migrera för att 

påbörja studier. Både arbete och studier kan ses som investeringar i individens humankapital. 

Detta då arbete medför, mer eller mindre formaliserad, utbildning, samt arbetslivserfarenhet, 

som liksom utbildning kan inlemmas i individens humankapital. Både vid migration till arbete 

och vid migration till studier kan humankapitalteorins nuvärdesbedömning, av framtida 

intäkter och framtida kostnader, sägas ligga till grund. Den enda skillnad som egentligen kan 

påtalas tidsperspektivet. Vid migration för arbete kan, men behöver inte nödvändigtvis, den 

positiva förväntade intäktsutvecklingen ligga inom en kortare tidsram, jämfört med studier, 

som initialt brukar medföra en viss kostnad enligt alternativkostnadsteorin. Studier medför 

alltså att individen får avstå från de inkomster som ett arbete istället för studier hade medfört. 

Men då det förväntade nuvärdet för studierna överstiger den inkomst som går förlorad 

eftersom alternativet arbete måste väljas bort, kommer individen trots detta att välja studierna.  

 

Man kan alltså sluta sig till att motiven bakom migration har förändrats från att vara väldigt 

likriktad arbetsplatsbytesmigration till att vara mera plurala. Detta då en stor andel av 
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migrationen utgörs av andra orsaker än arbetsplatsbyte, men att humankapitalteorin trots detta 

fortfarande tycks vara giltig. 

 

2.5 Dribe 

 

För att få stöd för humankapitalteorins giltighet kan man sätta ovanstående källor i relation till 

Martin Dribes studie Långväga flyttningar i Sverige 1961-92. Dribe har undersökt 

utvecklingen under den ovan nämnda tidsperioden och funnit att den interna migrationen 

kraftigt minskade under perioden 1961 till 1982, och att de interregionala löneskillnaderna 

också sjönk under denna tidsperiod. Detta tolkas som att humankapitalteorin har en stark 

giltighet under denna tidsperiod. Åren 1982-83 är sedan löneskillnaderna mellan de olika 

regionerna så gott som utjämnade, samtidigt är också migrationen bottenlåg. Efter 1985 ökar  

löneskillnaderna. Något som även migrationen gör, vilket enligt Dribe kan förklaras med att 

andelen lediga tjänster kraftigt ökar under den högkonjunktur som vid tidpunken inträffat. 

(Dribe 1994 s.21-22) 

 

Även om Dribe förklarar den inledande migrationsökningen under 80-talet med ökande antal 

lediga arbeten, så anser jag att hans resultat ger ett gott stöd åt den bild av 

humankapitalteorins betydelse som ges i denna uppsats. 1960- och 70-talens migration 

förklaras av Dribe som humankapitalteoretiskt inriktad, vilket också bekräftas i denna 

uppsats. Detta då Åbergs studie av medelinkomst 1970 till 1974 gav oss resultatet att den 

årliga löneutvecklingen hade varit bättre hos gruppen som flyttat än gruppen som inte flyttat, 

och därför gav ett stöd åt humankapitalteorins giltighet. Samt Dahlberg och Holmlunds 

regressionsanalys som tillskrev löneförändring, och därmed också humankapitalteorin, en stor 

del av förklaringen bakom migration.  

 

När man sedan jämför andra källor som berör slutet av 80-talet och 90-talet, med Dribes 

resultat, så finner man även här en överensstämmelse om humankapitalteorins betydelse. 

Dribe menar att de regionala löneskillnaderna ökar från mitten av 80-talet. Detta stämmer väl 

in med Nilssons resultat, som visar på att löneutvecklingen varierat kraftigt mellan de flesta 

grupper som flyttat och de som stannat. Detta i sig tyder på regionala löneskillnader, och på 

humankapitalteorins giltighet.  
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3. HUMANKAPITALETS INVERKAN PÅ MIGRATIONSMÖNSTRET 

 

Ett annat mål med uppsatsen är att undersöka om individens grad av humankapital har någon 

inverkan på flyttmönstret. Med detta avses främst utbildningsgrad, även om individens 

humankapital också kan bestå av erfarenhet. Två individer med identisk utbildning kan ha 

olika stort humankapital, detta då den ene kan ha betydligt större erfarenhet än den andre. Min 

ambition är dock att undersöka om det går att urskilja olika flyttmönster hos olika segment av 

arbetskraften, och då det är i detta målet ligger tror jag att det är lämpligast att försöka göra en 

jämförelse mellan olika utbildningsgrad istället för mellan olika erfarenhetsgrad, då det senare 

snarare skulle gå in på mönstrets uppbyggnad inom själva arbetskraften, än mellan de olika 

delarna av den.  

 

Då man vill studera detta fenomen, blir man hänvisad till att gå tillbaka i tiden och använda 

sig av källmaterial från 1960- och 70-talen. Detta bl. a. därför att man i modernare 

undersökningar ofta utgår från att  humankapital finns, d.v.s. har detta som en utgångspunkt i 

undersökningen, snarare än som ett objekt att studera. 

 

Jag tror dock att det är av högsta relevans att studera humankapitalets betydelse för 

flyttmönstret, i alla fall om man antar ett neoklassiskt förhållningssätt till migration, d.v.s. att 

migration har en stabiliserande effekt och har en positiv inverkan på tillväxt och utveckling. 

 

3.1 Rundblad 

 

Om man studerar Bengt G. Rundblads undersökning av arbetare och tjänstemän i Norrköping 

år 1958, så finner man att han har undersökt antalet arbetsgivarbyten för de båda kategorierna 

arbetare och tjänstemän under en tioårsperiod och kommit fram till följande resultat: 

 
  Män födda år:  
 1913 1923 1933 
 Arb. Tj.m. Arb. Tj.m. Arb. Tj.m. 
Medeltal arb.givar- 1,38 0,74 2,54 1,04 3,89 1,68 
byten totalt. 
 
Andel ej frivilliga  21 14 22 13 13 8 
byten i % 
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Medeltal frivilliga 1,09 0,64 1,99 0,91 3,37 1,55 
byten 
 
Andel geografiska  19 51 18 49 16 31 
Byten i % 
   
Medeltal geografiska 0,26 0,38 0,46 0,51 0,64 0,52 
Byten 
 
Antal individer 156 78 146 92 128 31 
       (Rundberg 1964 s.172) 
 
Den tolkning som Rundblad själv gör är att yngre tjänstemän inte är lika specialiserade som 

de båda äldre grupperna av tjänstemän, och att det därför erbjuds fler arbetstillfällen för yngre 

tjänstemän varför dessa inte har lika hög andel geografiska byten som äldre tjänstemän. Båda 

de äldre grupperna av tjänstemän har en högre geografisk rörlighet, såväl i absoluta som i 

relativa termer, än motsvarande kategorier av arbetare. Detta kan förklaras av att högre 

utbildning leder till en högre grad av specialisering, vilket i sig medför att mindre 

arbetstillfällen som matchar individens utbildning ges på den lokala arbetsmarknaden. 

(Rundblad 1964 s.173-178) 

 

3.2 Åberg 

 

Även Åberg behandlar ämnet migration i förhållande till humankapital. Nedan visas en tabell 

med siffror över flyttfrekvens i olika kategorier efter utbildningsnivå, som han presenterar i 

sin bok. Statistiken är, efter vad jag förstår, baserad på hela Sveriges befolkning och beräknad 

på alla flyttar, även de som inte gått över länsgräns, därav den höga frekvensen. Detta gör att 

man inte kan dra allt för långt gående slutsatser av informationen.  

 

Flyttningsfrekvens 1968 % av 
gruppen 

   

Ålder (i år) <35 35-50 >50 
Folkskola  36 13 9 
 Och yrkesutbildning( = 
eller>1år) 

37 11 11 

Realexamen  47 8 13 
Och yrkesutbildning 56 14 3 
Studentexamen 55 38 0 
Och yrkesutbildning 59 10 29 
Akademisk examen 63 36 15 
  (Åberg 1980 s.78) 
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Vad man dock kan utläsa är att det i gruppen under 35 år är vanligare att flytta, ju större 

humankapital man har. Detta medan man i de båda äldre grupperna inte kan urskilja samma 

linjära mönster. Här ser man att flyttfrekvensen är låg inom alla skikt, utom de tre översta. 

Bland de som hade studentexamen så är flyttresultatet något märkligt. Man ser här en hög 

flyttfrekvens, fram till 50-årsåldern, som därefter helt upphör. Den enda tänkbara förklaringen 

till detta, är att det skulle bero på att skiktet kraftigt avfolkas så att det i den äldsta gruppen 

inte finns många individer kvar. Det är inte helt orimligt att anta att de som skaffat sig en 

studentexamen i hög utsträckning bygger på denna, antingen med yrkesutbildning eller med 

akademiska studier, så att skiktet successivt avfolkas, och därav resultatet. Något som talar för 

detta är den höga flyttfrekvensen fram till femtio år, som kan vara ett resultat av att många i 

skiktet flyttar för att  utbilda sig.  

 

Skiktet studentexamen och yrkesutbildning har ett något märkligt flyttmönster. Detta då 

flyttningarna minskar från grupp ett till grupp två, för att sedan öka igen i grupp tre. Detta 

mönster visar sig även i  skiktet folkhögskola och yrkesutbildning. En förklaring till detta är 

att tabellen innehåller flyttningar inom samma stad, alltså flyttningar som skulle ha rensats 

bort om kravet för att komma med i statistiken hade varit att flyttningarna skulle vara över 

länsgräns. Förklaringen till att flyttfrekvensen är så pass hög i den tredje gruppen, kan vara att 

många flyttar i denna ålder p.g.a. att deras barn flyttar hemifrån och att deras bostäder därför 

blir för stora.  

 

3.3 Relevanta skillnader i de olika individernas flyttmönster 

 

Med dessa fallgropar i åtanke, tycker jag att man kan se vissa relevanta skillnader i 

flyttmönstret mellan de olika utbildningsskikten. De med akademisk examen har högst 

flyttfrekvens i alla åldersgrupperna, med undantag för grupp två där de med studentexamen 

har två procent högre flyttfrekvens. Men då detta har förklarats ovan, så är det rimligt att 

bortse  från resultatet hos skiktet �personer med studentexamen�.  

 

Jag har, för att kunna urskilja avvikande flyttmönster hos akademiker, rensat Åbergs data från 

värden som jag tror är irrelevanta i sammanhanget. Detta gör att det resultat jag får fram till 

stor del kan sägas utgöras av min tolkning av Åbergs data. Detta i sig kan göra att detta 

resultat ensamt inte har ett särskilt högt värde. Därför kan det vara intressant att sätta 

Rundblads data i relation till resultatet av studiet av Åbergs data.  
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Rundblad gör en betydligt grövre  indelning av arbetskraften än Åberg. Detta då arbetskraften 

i Rundblads undersökning endast är indelad i arbetare och tjänstemän. Jag tolkar detta som att 

skiktet arbetare motsvarar skikten folkskola till realexamen med yrkesutbildning, i Åbergs 

undersökning, och att skiktet tjänstemän motsvarar skikten studentexamen till akademisk 

examen. Denna data är alltså inte lika nyanserad, vad gäller humankapitalgraden, men gör i 

alla fall en grundläggande uppdelning mellan högre och lägre humankapital. 

 

Rundblad tar i sin undersökning upp antalet arbetsgivarbyten hos de båda skikten arbetare och 

tjänstemän. Detta, i sig, säger inget om flyttmönstret, eftersom arbetsgivarbyten kan ske inom 

samma stad, eller till andra geografiska regioner. Uppgiften om antal arbetsgivarbyten säger 

snarare något om de båda skiktens ställning på arbetsmarknaden. Vad som däremot är 

relevant, ur migrationssynpunk, i Rundblads undersökning är andelen arbetsgivarbyten som är 

förknippade med geografiska byten. De geografiska arbetsgivarbytena redovisas, både i 

procentform och i decimalform, som andel av de totala arbetsgivarbytena.  

 

Man kan vid studiet av de geografiska arbetsgivarbytena se en skillnad mellan skikten 

arbetare och tjänstemän. Arbetarnas geografiska arbetsgivarbyten består av mellan 16 och 19 

procent av de totala arbetsgivarbytena. Detta då 16 procent är den yngsta åldersgruppens 

geografiska arbetsgivarbyten och 19 procent är den äldsta åldersgruppens geografiska 

arbetsgivarbyten. Man kan alltså urskilja en svag ökning i flyttningar hos arbetarna, men det 

är dock inte några större skillnader i den arbetsrelaterade flyttfrekvensen mellan de olika 

åldersgrupperna. Samtliga tre åldersgrupper kan sägas ha en relativt låg 

arbetsmarknadsrelaterad rörlighet, detta då andelen som genomför geografiska 

arbetsgivarbyten aldrig uppnår 20 procent.  

 

När det gäller tjänstemännen, så är skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas geografiska 

arbetsbytesfrekvens betydligt större än den är hos arbetarna. Tjänstemännens flyttfrekvens 

spänner från 31 procent, till hela 51 procent, där 31 procent är den yngsta åldersgruppens 

geografiska arbetsbytesfrekvens, medan 51 procent är den äldsta åldersgruppens geografiska 

arbetsbytesfrekvens. Man kan hävda att skiktet tjänstemäns flyttmönster är ganska 

anmärkningsvärt. Gruppen tjänstemän som är född 1933 har en flyttfrekvens på 31 procent, 

medan gruppen som är född 1923 har en flyttfrekvens på 49 procent, och den äldsta gruppen, 

som är född 1913, har en flyttfrekvens på 51 procent. Flyttfrekvensen är alltså hög redan i den 
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yngsta gruppen av tjänstemän, men trots detta stiger den till väldigt höga nivåer i de båda 

äldre grupperna. Detta gör att man kan tycka sig se en skillnad i geografisk rörlighet mellan 

arbetare och tjänstemän. Det ger en bild av att tjänstemän flyttar i betydligt större utsträckning 

än arbetare och att skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas flyttningar är betydligt 

större hos tjänstemän än hos arbetare.  

 

Men för att få en verklighetsöverensstämmande bild av de båda gruppernas flyttmönster, så 

bör man även sätta flyttfrekvensen i relation till det totala antalet arbetsgivarbyten. Detta då 

en nominell ökning i antalet flyttningar realt sett kan innebära en minskning av antalet 

flyttningar. För att komma till rätta med denna eventuella missvisning, så multiplicerade jag 

andelen geografiska arbetsgivarbyten med det totala medeltalet arbetsgivarbyten, för att på så 

vis få fram ett mera jämförbart värde. Nedan visas resultatet. 

 

(Andel geografiska byten i % * totalt medeltal arbetsgivarbyten = medeltal flyttningar) 

 1913 1923  1933 

Medel antal flyttningar:  

Arbetare 0,26 0,46 0,63 

Tjänstemän 0,38 0,51 0,52 

 

Det resultat min uträkning ger är att den visar att arbetare i den yngsta åldersgruppen är de 

som flyttar mest, följt av tjänstemän i samma åldersgrupp. För övrigt ser man att 

flyttfrekvensen är avtagande med stigande ålder inom båda skikten. Tjänstemän i de båda 

yngre grupperna ligger på ungefär samma höga flyttfrekvens, medan den sjunker något i den 

äldsta gruppen. Detta medan flyttfrekvensen är mera jämt avtagande mellan alla tre 

åldersgrupperna hos arbetarna, vilket illustreras i diagrammet nedan, där arbetarnas 

flyttfrekvens är linjär, medan tjänstemännens flyttfrekvens har en tydlig �böj�. 
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Humankapitalet tycks alltså ha en viss betydelse för individens flyttbenägenhet. Detta då 

arbetare inte flyttar i samma utsträckning då de inte längre är unga. Arbetare i den yngsta 

åldersgruppen flyttar dock mer än tjänstemän i samma åldersgrupp. Detta kan tyckas något 

förvånande då tjänstemäns flyttar för studier borde ha lett till att dessa hade en hög 

flyttfrekvens. Dessutom kan man tänka sig att unga tjänstemän i störst utsträckning av alla 

grupper är flyttbenägna enligt tesen att de varken har erfarenhet som utgör en möjlighet att 

hitta många arbeten på hemorten eller så starka emotionella band till hemorten som 

tjänstemän i de båda äldre grupperna kan tänkas ha. Rundblad förklarar dock detta, som 

tidigare nämnt, med att yngre tjänstemän ännu inte hunnit specialisera sig i samma 

utsträckning som tjänstemän i de båda äldre grupperna, och att detta skulle vara en faktor som 

gör det lättare för dem att hitta arbete på hemorten (Rundblad 1964 s.173). Detta då ökad 

specialisering medför en snävare arbetsprofil, vilket kan tänkas medföra färre arbetstillfällen 

som passar denna profil. 

 

En invändning som kan resas mot Rundblads argument är att det egentligen motsäger hela 

trenden att unga är de som migrerar i störst utsträckning och att migration sedan avtar mer och 

mer i proportion till stigande ålder. Detta då man kan tänka sig att såväl arbetare som 

tjänstemän uppnår en högre grad av specialisering i takt med att deras ålder stiger. Detta i sig 

borde medföra att antalet tänkbara tjänster minskar för såväl arbetare som tjänstemän i takt 

med att deras ålder stiger, vilket då skulle medföra att benägenheten att migrera ökar i takt 

med åldern. Man kan i och för sig förklara en avtagande flyttbenägenhet med att de 

emotionella flyttkostnaderna stiger i takt med åldern, samt att de avtagande flyttsiffrorna kan 

vara ett resultat av att de äldre grupperna har en starkare ställning på den lokala 

arbetsmarknaden, som ett resultat av principen först in sist ut, och att de äldre grupperna har 

ett större socialt skyddsnät i form av a-kassa o dyl. vilket sänker deras incitament för att flytta 

vid arbetslöshet.  
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3.4 Bilden bekräftas från annat håll 

 

Bilden att gruppen högutbildade har ett annat flyttmönster än lågutbildade, bekräftas av 

Dahlberg och Holmlund, som konstaterar att det enligt statistik inhämtad från SCB finns ett 

mönster som visar att personer med hög utbildning och hög inkomst flyttar oftare och längre 

än övriga personer (Dahlberg och Holmlund 1978 s.263).  

 

Också Fischer och Malmberg bekräftar detta, då de menar att empiriska undersökningar visar 

att personer med en högre utbildning har en större geografisk rörlighet än övriga individer. 

Detta förklarar Fischer och Malmberg  med att högre formell utbildning medför att 

kunskaperna i högre grad är användbara även utanför den lokala arbetsmarknaden, d.v.s. att 

högutbildades kunskaper i större utsträckning än lågutbildades är användbara inte enbart på 

lokal nivå, utan också på nationell nivå. (Fischer och Malmberg 2001 s.364)  

 

Fischer och Malmbergs förklaring till varför högutbildade skulle vara mer benägna att flytta 

än lågutbildade är intressant. Detta då den utgör ett alternativ till humankapitalteorin i 

förklaringen bakom intern migration. Här fokuserar man alltså på kunskapernas kompatibilitet 

på landets olika lokala arbetsmarknader som ett incitament till att migrera. Alltså att det 

faktiskt inte i samma utsträckning är möjligt för personer med lägre formell utbildning att 

utföra sitt yrke utanför den lokala arbetsmarknaden. Humankapitalteorin skulle förklara 

skillnader i migrationsfrekvens mellan olika grupper med att de grupper med kortare formell 

utbildning inte har lika stora löneskillnader mellan olika regioner, som de grupper med en 

längre formell utbildning har, och att det därför inte finns ett lika starkt incitament att migrera 

för de som har kortare utbildning.  

 

En intressant aspekt på det hela är att man kan finna att individen har en högre rörlighet i 

paritet med ett högre humankapital, men att familjen, snarare har en lägre rörlighet i paritet 

med dennas samlade humankapitalstorlek. Detta då, enligt Björklund m fl. den interna 

migrationen i Sverige sjunkit sedan 60-talet p.g.a. att kvinnors förvärvsarbetesfrekvens 

kraftigt stigit. Detta medför att en migrerande familj inte endast ska hitta ett arbete, i den 

mottagande regionen, till mannen, utan även till kvinnan � vilket emellertid inte är helt lätt. 

(Björklund; Edin; Holmlund; Wadensjö, 2000 s.211)   
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Det paradoxala är att, med större humankapital ökar individens specialisering, och därmed 

ökar, enligt Rundblads resonemang ovan, också svårigheten att hitta ett matchande arbete 

inom den lokala arbetsmarknaden. Detta medför att svårigheterna med att migrera och finna 

humankapitalmatchande arbetsuppgifter för både mannen och kvinnan ökar i takt med att de 

bådas humankapital ökar.  

 

Effekten av ovanstående resonemang kan tänkas bli att migration uteblir, eller att migration 

sker, men endast till landets största lokala arbetsmarknader, d.v.s. till storstadsregionerna. 

Detta stämmer väl överens med uppfattningen, som angavs i uppsatsens inledning, att 

högutbildade individers migration sker till storstadsregionerna.  

 

En motsatt effekt kan dock tänkas ske enligt Malmberg och Fischers resonemang. Detta då 

högre utbildning, enligt Malmberg och Fischer, medför att en större del av humankapitalet är 

formaliserat och därmed användbart även utanför den lokala arbetsmarknaden. Alltså borde 

det vara lättare för en familj att finna arbete för både mannen och kvinnan, vid migration, om 

båda dessa är högutbildade.   
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4. SAMMANFATTNING � SLUTSATS  

 

De källor som jag undersökt ger ett starkt stöd för humankapitalteorins giltighet under 

perioden från 50-talet fram till 80-talet. Under 80-talets början är de regionala 

löneskillnaderna är mycket små och andra teorier än humankapitalteorin tycks ha ett större 

förklaringsvärde för den  interna migrationen. Under 80-talet ökar sedan de regionala 

löneskillnaderna åter och ett nytt postindustrialistiskt migrationsmönster etablerar sig under 

90-talet. Detta nya migrationsmönster, som kännetecknas av en större diversifiering i 

flyttmotiven jämfört med i det industriella migrationsmönstret, tycks kunna förklaras till stor 

del av humankapitalteorin.  

 

Efter att ha studerat Sveriges interna migration, så sluter jag mig till att humankapitalteorin 

inte ensam kan förklara migrationen, och att den har olika bra förklaringsvärde vid olika 

tidpunkter. Men trots detta förefaller humankapitalteorin vara en migrationsteori som har ett 

starkt förklaringsvärde för intern migration i dagens Sverige, detta särskilt i det 

postindustriella samhället. 

 

De källor som studerats i denna uppsats ger ett enhetligt jakande svar på frågan om 

humankapitalet inverkar på individens migrationsbeteende. Samtliga källor indikerade på att 

individer med ett stort humankapital flyttar högre upp i åldrarna. Något som däremot inte 

stöddes var att individer med stort humankapital skulle flytta i högre utsträckning vid unga år. 

Rundblads undersökning fann istället att flyttfrekvensen var  något högre bland individer med 

litet humankapital, än bland individer med stort humankapital, inom gruppen av unga 

individer. Kanske resultatet av Rundbergs undersökning skulle blivit annorlunda, om den 

genomförts idag. Detta då en förskjutning gjorts sedan Rundbergs undersökning genomfördes. 

Denna förskjutning har skett från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle. Därmed kan 

gruppen arbetare tänkas ha omstrukturerats och till stor del försvunnit. Man kan alltså inte per 

automatik sätta likhetstecken mellan 60-talets arbetare och den del av arbetskraften som idag 

har ett litet humankapital. Det som kännetecknade industrisamhället var just att arbetskraften i 

osedvanligt stor utsträckning slussades runt mellan regionerna. 

 

Den moderna familjestrukturen, med två arbetande vuxna, har en stor inverkan på den interna  

migrationen. De båda vuxna familjemedlemmarnas humankapitalnivå, kan tänkas ha en 

hämmande effekt på migration, i motsats till individnivå, där humankapitalstorlek har en 
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positiv inverkan på migration. Detta något paradoxala mönster uppstår till följd av att det 

finns ett samband mellan humankapital och specialisering, vilket medför att svårigheten att 

finna humankapitalmatchande arbetsuppgifter för både mannen och kvinnan inom den lokala 

arbetsmarknaden ökar i takt med att humankapitalet, och därmed specialiseringen, ökar. 

 

4.1 Finns det ett stöd för de inledande hypoteserna? 

 

De hypoteser som formulerades i uppsatsens syfte var följande: 

• Individer som har ett stort humankapital, dvs. är högskoleutbildade, har en större 

benägenhet att flytta än individer med ett litet humankapital, d.v.s. som saknar 

högskoleutbildning. 

• Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att 

flytta vid en högre ålder än individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar 

högskoleutbildning. 

• Det främsta incitamentet för att flytta är högre framtida inkomster, vilket innebär att 

humankapitalteorin stämmer. 

 

I de empiriska undersökningar som studerats i uppsatsen har jag funnit ett stöd för samtliga tre 

hypoteser. Humankapitalets storlek tycks ha en positiv inverkan på individens 

migrationsbeslut. Något som dock har framkommit är att humankapitalets storlek tycks ha en 

negativ inverkan på familjens migrationsbeslut. Det finns också ett stöd för hypotesen att  

högskoleutbildade individer har en större benägenhet än icke-högskoleutbildade individer att 

migrera efter ungdomsårens  slut. Dock tycktes icke-högskoleutbildade ha en något större 

benägenhet att migrera vid unga år än de med högskoleutbildning. Slutligen har jag funnit ett 

starkt stöd för humankapitalteorins giltighet vid intern migration i dagens Sverige. Detta då 

kalkylerade framtida inkomster tycktes ha en positiv effekt på flyttningsbenägenheten. 
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