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Abstract 
This paper broadly surveys research on the relationship between deregulations and mobility on 
the labour market. In the light of the theoretical debates and empirical examples discussed in 
earlier research, the paper points out three central problems to follow up in future research on 
deregulations and mobility on the Swedish labour market. First of all, what are the empirical 
evidences for the presupposed positive connections between, on one hand, deregulations and, 
on the other, increased mobility on the labour market? Research on deregulations and mobility 
is generally characterized by theoretical assumptions rather than empirical studies, why more 
empirical studies are needed to highlight the relationship between deregulations and mobility. 
Second, how do deregulations on the product market interact with regulations on the labour 
market? How are, for example, terms of employment, job security and wages affected by a 
deregulation of a certain trade? Third and last, how do European policies affect Swedish labour 
market policies and regulations? The soft regulation method used in EU social policies is many 
times described as weak and ineffective. Though this may be true in the short run, the soft 
regulation method contributes to the development of a common political language use and 
policy discourse which, in the long run, may lead to a fundamental change of how problems 
and conditions on the Swedish labour market are defined and understood. 
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Inledning 
Avreglering och rörlighet är två begrepp som under de senaste femton åren präglat 
diskussionerna om Europas ekonomiska och politiska utveckling. Att marknaderna 
inom EU-området bör avregleras för att öka rörligheten av arbetskraft, varor,   
tjänster och kapital såväl inom som mellan de europeiska länderna är en före-
ställning som har sin upprinnelse i jämförelsen mellan Europas och USAs olikartade 
ekonomiska prestationer under 1990-talet (Amable & Gatti 2006; Esping-
Andersen & Regini 2000). Inte minst från vetenskapligt håll hävdades det då att 
den relativt svagt reglerade amerikanska arbetsmarknaden och omläggningen av den 
amerikanska välfärdspolitiken från welfare till workfare hade skapat en flexibel 
ekonomi i USA som snabbt kunde återhämta sig från 90-talskrisen och anpassa sig 
till nya och globala förhållanden (se Kitson et al 2004). Detta till skillnad från de 
västeuropeiska länderna som på grund av jämförelsevis starka arbetsmarknads-
regleringar och socialpolitiska trygghetssystem diagnostiserades som lidande av    
eurosclerosis (Coyle 2005). För att överkomma detta sjukdomstillstånd måste de  
europeiska länderna avreglera sina respektive marknader, något som i sin tur skulle 
kunna öka flexibiliteten och stimulera tillväxten i Europa. Därmed skulle även den 
europeiska kontinenten kunna ta upp kampen med USA i en globaliserad 
världsekonomi (Cassay 2004). Från politiskt håll har dock diskussionerna om av-
regleringar och rörlighet kommit att placeras i en något annorlunda kontext. Inom 
EU-politiken har istället behovet av avregleringar och rörlighet legitimeras utifrån 
tanken om den europeiska sociala modellen som också lanserats som ett nytt sätt att 
tänka omkring Europas och EUs framtida utveckling (Jacobsson 2004). Den      
europeiska sociala modellen, vilken åtminstone på EU-nivå sägs innefatta det 
simultana främjandet av både tillväxt och social sammanhållning, framställs även 
som ett slagkraftigt alternativ till det nyliberala amerikanska exemplet och de 
förutvarande starkt reglerade europeiska välfärdsstaterna (Jespen & Pascual 2005).  

Den europeiska sociala modellen är dock långt ifrån ett självklart begrepp utan 
snarast en löst definierad normativ föreställning som kommit att användas i en rad 
olika sammanhang. I likhet med vad som påpekats i fallet med den svenska        
modellen, är således även den europeiska sociala modellen ett begrepp med många 
och skiftande innebörder. Det finns därför ingen entydig vision om vad den        
europeiska sociala modellen består av utan dess innehåll varierar beroende på den 
vetenskapliga kontext och de politiska sammanhang inom vilka den formuleras. 
Den skiftande innebörden i den europeiska sociala modellen innebär också att    
arbetet med att framför allt avreglera marknaderna för varor, tjänster och kapital i 
Europa samt strävan efter att öka rörligheten såväl inom som mellan EU-länderna 
är en process som skär genom en rad globala och nationella utvecklingsmönster och 
maktförhållanden. På samma gång som avregleringsprocessen på den nationella  
nivån handlar om att utarbeta nya relationer mellan stat och marknad och mellan 
arbetsgivare och anställd, handlar också avregleringsdebatten och rörlighets-
diskussionerna om föreställningarna om Europas plats, roll och utvecklingspotential 
i en förändrad och globaliserad världsekonomi.  
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Mot bakgrund av komplexiteten i diskussionerna omkring avreglering och 
rörlighet kan det därför vara nödvändigt att närmare granska vilka argument som    
ligger till grund för avregleringen av framför allt marknaderna för varor och tjänster 
som karaktäriserat utvecklingen i såväl Sverige som i övriga europeiska länder sedan 
1990-talet (Esping-Andersen & Regini 2000; SOU 2005:4). I synnerhet gäller   
detta för det föreställda kausala sambandet mellan å ena sidan avregleringar och å 
andra sidan ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Ett antal studier visar här att 
rörlighet på arbetsmarknaden är ett mångfasetterat problem som påverkas av 
betydligt fler faktorer än avregleringar av exempelvis statliga prisregleringar och 
monopol (Esping-Andersen & Regini 2000; Hedberg 2005; Rauhut & Falkenhall 
2006; SCB 2005). Vidare är det långt ifrån självklart vad som avses med begreppen 
avreglering respektive rörlighet. Medan avreglering indikerar ett tillstånd där statlig 
kontroll och regelstyrning är totalt avskaffat och marknadskrafterna har fritt 
spelrum kan rörlighet åsyfta såväl individer som kapital, företag eller institutionella 
förhållanden (Hedberg 2005; SOU 2005:4). Det kan därför vara befogat att lyfta 
fram hur     begreppen avreglering och rörlighet samt sambandet dem emellan 
skiftar             innebörder beroende på de politiska och vetenskapliga sammanhang 
inom vilka de    formuleras och används. Slutligen får också avregleringar och krav 
på rörlighet högst olikartade konsekvenser beroende på vilken socioekonomisk 
position man som enskild individ har på arbetsmarknaden. Flertalet 
undersökningar visar här att avregleringar i syfte att öka rörligheten på 
arbetsmarknaden är en politik som framför allt drabbar grupper som redan befinner 
sig i en svag och utsatt position på    arbetsmarknaden (Belman & Monaco 2001; 
Levin 1998; Peck & Theodore 2000; de Ruyter & Burgess 2003). Av den 
anledningen är det också vikigt att lyfta fram empiriska exempel på hur 
avregleringar och rörlighetskrav påverkar branscher och grupper i arbetskraften 
olika.  
 

Syfte och avgränsningar  
Föreliggande studie är en kunskapsöversikt över den forskning och litteratur som 
producerats över sambandet mellan å ena sidan avregleringar och å andra sidan 
rörlighet på arbetsmarknaden. Då el, transporter samt kommunikationer är tre 
marknader som på grund av EU-direktiv sedan 1990-talet speciellt varit i 
blickfånget för avregleringspolitiken (se SOU 2005:4) kommer här sambandet 
mellan avregleringar och rörlighet särskilt att belysas med hjälp av exempel hämtade 
från avregleringarna av de svenska marknaderna för el, transporter samt 
kommunikationer. För att   kunna illustrera hur branscher och anställda påverkas 
olika av avregleringar och kraven på rörlighet inkluderar kunskapsöversikten även 
en genomgång av hur Svenska Industritjänstemannaförbundet (Sif), Svenska 
Transportarbetarförbundet, Facket för service- och kommunikation (SEKO) samt 
Civilingenjörsförbundet (CF) i fackpressen skildrat förändringarna på marknaderna 
för el, transporter samt   kommunikationer. 
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På grund av omfattningen i den forskning och litteratur som återfinns inom    
fältet avregleringar och rörlighet reser denna kunskapsöversikt inga anspråk på att 
vara heltäckande. Syftet med forskningsöversikten är istället att utifrån de teoretiska 
diskussioner och empiriska exempel som anförts i den vetenskapliga debatten om 
avregleringar och rörlighet ringa in ett antal relevanta forskningsfrågor som sedan 
kan användas för att generera nya kunskaper om förhållandena på den svenska    
arbetsmarknaden. Studien begränsas därför till en översiktlig genomgång av den 
forskning som i första hand diskuterar sambandet mellan avregleringar och rörlighet 
i Europa. Sambandet mellan avregleringar och rörlighet i USA kommer således   
endast ytligt att beröras i denna översikt. Vidare begränsas översikten till i första 
hand en genomgång av internationell forskning som publicerats efter år 2000. 
Denna avgränsning motiveras med att dels Arbetslivsinstitutet redan publicerat ett 
antal översikter beträffande svensk forskning om rörlighet på arbetsmarknaden 
(Andersson 2005; Hedberg 2005) och att det dels finns ett antal antologier som till 
stor del kan sägas sammanfatta forskningsläget under 1990-talet om avregleringar 
och rörlighet (Esping-Andersen & Regini 2000; Bertola et al 2000).  
 

Forskningsöversiktens upplägg 
Som påpekas av Amable & Gatti (2006) samt Monastiriotis (2005) har forskningen 
om avregleringar och rörlighet nästan uteslutande dominerats av teoretiska 
diskussioner. Fortfarande saknas det därför viktig empirisk forskning som kan mäta 
eller utvärdera sambanden mellan avregleringar och rörlighet. Den empiriska 
forskning som finns belyser så gott som uteslutande sambandet mellan avregleringar 
på      arbetsmarknaden, som anställningsskydd och arbetslöshetsersättning, och 
dess    påverkan på arbetslöshetsnivåerna (se Esping-Andersen & Regini 2000). 
Forskning som däremot kartlägger sambandet mellan avregleringar på 
produktmarknaderna, som exempelvis slopandet av statliga monopol eller 
prisregleringar, och dess effekter på arbetskraftens rörlighet saknas emellertid nästan 
helt (Amable & Gatti 2006).  

Den teoretiska tyngdpunkten i forskningen omkring sambanden mellan av-
regleringar och rörlighet avspeglas också i denna översikt. Innehållet i föreliggande 
forskningsöversikt domineras därför av utredande diskussioner omkring begreppen 
rörlighet respektive avreglering samt det föreställda kausala sambandet dem      
emellan. Till denna mer teoretiskt inriktade diskussion har jag också lagt till en 
översiktlig genomgång av EU-direktiven beträffande avregleringar samt rörlighet. I 
synnerhet berörs här den så kallade Lissabonstrategin samt de tidigare EU-beslut 
som har beröringspunkter med denna. Detta tillägg motiveras med att arbetet med 
att avreglera marknaderna för el, transporter samt kommunikationer samt strävan 
efter att öka arbetskraftens rörlighet till stor del är en process som sedan 1990-talet 
hänger samman med EUs utveckling.  

Att det saknas viktig empiriskt forskning om vilka samhällsekonomiska         
konsekvenser avregleringar på framför allt produktmarknaden får är en slutsats som 
även lyfts fram i den så kallade Regelutredningen (SOU 2005:4). Denna utredning 
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hade till uppdrag att kartlägga samt göra en långsiktig samhällsekonomisk analys av 
effekterna av avregleringen av elmarknaden samt marknaderna för transporter och 
kommunikationer i Sverige. Bristen på empirisk forskning omkring                    
avregleringarnas effekter förklaras enligt Regelutredningen delvis med att det är 
svårt att isolera dess konsekvenser från övriga ekonomiska förändringar, som     
konjunkturväxlingar och/eller kriser. Vidare påpekar Regelutredningen att de    
samhällsekonomiska vinsterna av en avreglering är svårbedömda eftersom effekterna 
kan framträda först i ett långsiktigt perspektiv (SOU 2005:4, s 117 ff).  

Regelutredningens sammanställning över avregleringen på marknaderna för el, 
transporter och kommunikationer i Sverige presenteras i den del av forsknings-
översikten som diskuterar sambandet mellan avregleringar och rörlighet med hjälp 
av exempel hämtade från de svenska marknaderna för el, transporter och          
kommunikationer. För att ytterligare problematisera hur branscher och grupper i 
arbetskraften påverkas olika av avregleringar och kraven på rörlighet har jag även 
valt att komplettera Regelutredningens analyser med hur Sif, Svenska Transport-
arbetarförbundet, SEKO samt CF i fackpressen skildrar förändringarna på      
marknaderna för el, transporter och kommunikationer.  
 

Avregleringar och rörlighet – utgångspunkter, definitioner och        
samband 
Merparten av den forskning som ur olika aspekter berör och diskuterar av-
regleringar och/eller rörlighet tar sin utgångspunkt i vad som närmast kan beskrivas 
som en globaliseringstes (McBride & Williams 2001). Enligt denna har ekonomins 
globalisering bidragit till att i grunden förändra den nationella kontexten för hur 
politiska beslut kan och bör implementeras. Detta gäller i synnerhet för beslut av 
välfärdsstatlig karaktär, som arbetslöshetsersättningar och anställningsskydd, som 
enligt globaliseringstesen betraktas som institutionella hinder som skapar 
matchningsproblem på de nationella arbetsmarknaderna och därmed försvårar för 
länder att kunna konkurrera på de globala marknaderna (Beyeler 2001). Oavsett 
om den enskilde forskaren förhåller sig kritisk eller ställer sig positiv till 
globaliseringstesen har dock föreställningen om globaliseringens effekter sedan 
1990-talet starkt kommit att påverka den vetenskapliga diskussionen om 
avregleringar och rörlighet (Carroll 2003). Av den anledningen har begreppet 
avregleringar i forskningen främst kommit kopplats samman med förändringar av 
nationella välfärds- och trygghets-system. Begreppet rörlighet har i detta 
sammanhang då i första hand kommit att associerats med arbetslöshetsnivåer och 
rörelsen in- och ut ur arbetslöshet för olika grupper i arbetskraften.  
 

Avregleringar av nationella välfärds- och trygghetssystem 
Palier (2003) menar att det går att urskilja tre olika analytiska inriktningar i 
forskningen om hur globaliseringen påverkat regleringen av nationella välfärds- och 
trygghetssystemen. En första inriktning utgår från att globaliseringen har en 
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signifikant betydelse i förändringen av de välfärdstatliga regelverken. 
Globaliseringen minskar nationalstaternas autonomi och reducerar därmed 
möjligheterna för stater att välja mellan olika politiska alternativ. Genom att arbete 
och kapital globaliseras försvagas också de nationella arbetarrörelserna, vilket i sin 
tur underminerar välfärdstaterna eftersom arbetarrörelsen utgjort den 
grundläggande politiska basen för att genomdriva välfärdsreformer. En variant på 
denna forskningsinriktning återfinns också i tesen om att internationaliseringen av 
arbete och kapital leder till ökad     arbetslöshet och ojämlikhet i de västerländska 
välfärdstaterna. Handelns inter-nationalisering i kombination med teknologisk 
förändring antas här skapa nya och svårlösta problem för redan etablerade 
välfärdstater, eftersom de förmodas orsaka en nedgång i efterfrågan på lågutbildad 
arbetskraft i västvärlden. Oavsett resonemangen om globaliseringens effekter på de 
nationella välfärds- och trygghetssystemen kan dock denna första 
forskningsinriktning om avregleringar och/eller rörlighet       sammanfattas i en 
konvergenshypotes, där globaliseringen av arbete och kapital   antas resultera i att 
marknadsekonomins inflytande över politiken ökar och de     nationella 
välfärdstaternas olikheter och handlingsutrymme minskar.  

En andra inriktning i forskningen om avregleringar och rörlighet återfinns enligt 
Palier (2003) i argumentet att globaliseringen förvisso påverkar de välfärdstatliga 
regelverken men att dess effekter den inte kommer att leda till någon konvergens 
mellan de olika välfärdstaternas regleringar. Detta eftersom globaliseringens effekter 
i den andra forskningsinriktningen antas förmedlas genom respektive stats 
institutionella strukturer och politiska traditioner, vilket i sin tur innebär att                 
globaliseringsprocessen hanteras olika beroende på den nationella välfärdspolitiska 
kontexten. Om globaliseringen leder till avregleringar eller inte av välfärdstatliga 
institutioner, som exempelvis anställningstrygghet och arbetslöshetsersättning,    
beror således enligt denna andra inriktning på vilken tradition respektive land har 
när det gäller marknadslösningar av välfärdsfrågor. En tredje och sista inriktning i 
forskningen om avregleringar och rörlighet förnekar enligt Palier (2003) överhuvud 
att globaliseringen skulle ha någon effekt på välfärdstatliga beslut. Om välfärd-
staternas regelverk förändras, så beror detta enligt den tredje och sista inriktningen 
på andra orsaker, som ideologiska, demografiska eller teknologiska faktorer, som 
mer bottnar i en intern, nationell dynamik än i någon yttre påverkan.   

Trots olikheterna i de analytiska utgångspunkterna framgår det av Paliers (2003) 
indelning att merparten av forskningen om avregleringar och/eller rörlighet 
förknippar begreppet avregleringar med att marknadsekonomins inflytande ökar 
över hur välfärden organiseras och fördelas. Detta behöver dock inte betyda att 
statliga regleringar helt avskaffas eller att politiska beslut blir verkningslösa. Av den 
orsaken kan det vara bättre att tala om liberalisering än avreglering när förändringar 
i de  välfärdstatliga regelverken diskuteras (se SOU 2005:5, s 96). Avreglering 
antyder ett tillstånd där politiska regleringar och beslutsprocesser är satta ur spel 
eller totalt avskaffande, medan liberalisering indikerar en utveckling där etablerade 
välfärdstatliga regelverk förändras i riktning mot ökat marknadsinflytande.  

 7



Liberalisering snarare än avreglering är enligt Lodovici (2000) också ett begrepp 
som bättre beskriver utvecklingen inom europeisk arbetsmarknadslagstiftning sedan 
1990-talet. Undantaget är här Frankrike som i mesta möjliga mån försökt bibehålla 
traditionen av en starkt reglerad välfärdsstat. Om Frankrike exkluderas ur analysen 
kan enligt Lodovici (2000, s 45 ff) tre olika trender urskiljas i liberaliseringen av 
den europeiska arbetsmarknadslagstiftningen. För det första har lagstiftningen 
omkring så kallade atypiska anställningsformer, som projektanställningar och/eller 
deltidsarbete, liberaliserats. De flesta europeiska länder har dock trots detta försökt 
behålla en viss miniminivå av sociala förmåner kopplade till atypiska anställnings-
former. För det andra så har löneförhandlingar och arbetstidsavtal decentraliserats i 
syftet att detta skulle kunna öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. För det tredje så 
har nivåerna och tiden för arbetslöshetsersättning reducerats och kraven på mot-
prestationer från den arbetssökandes sida ökat. Trots likheter i liberaliseringen av 
atypiska anställningsformer, löne- och arbetstidsavtal samt arbetslöshetsersättningar, 
framhåller emellertid Lodovici (2000, s 52 ff) att avsevärda skillnader fortfarande 
kvarstår mellan de europeiska länderna. Detta gäller i synnerhet regleringar som har 
att göra med olika former av anställnings- och inkomstskydd (se även OECD 2004; 
Rönnmar 2006 samt Edström 2006).  

Utifrån de förändringar som kan observeras i europeisk arbetsmarknadspolitik 
verkar det således finnas visst empiriskt stöd för den andra inriktningen som Palier 
(2003) beskriver i forskningen om samspelet mellan globalisering och avreglering av 
nationella välfärds- och trygghetssystem. Globaliseringen kan till viss del ha bidragit 
till att förändra de välfärdstatliga regelverken, men dess effekter verkar åtminstone 
ännu inte ha resulterat i någon större konvergens mellan de olika europeiska       
välfärdstaternas regelverk. Istället verkar ländernas institutionella strukturer och  
politiska traditioner innebära att de upplevda kraven på liberaliseringar och     
marknadsanpassningar tagit sig olika uttryck beroende på den nationella kontexten.  
 

Rörlighet, tillfälliga anställningar och arbetslöshet  
Rörlighet är i likhet med avregleringar ett begrepp med mångtydiga definitioner 
och dess innebörd varierar beroende på vilken enhet som är utgångspunkten för 
diskussionen. Rörlighetsbegreppet kan därför avse såväl individer som det kan åsyfta 
löner, kapital och företag eller förhållandena på arbetsmarknaden. Rörlighets-
diskussionerna kan således handla om institutionella förhållanden på arbets-
marknaden, där regleringar som anställningsskydd och arbetslöshetsersättningar kan 
underlätta eller motverka arbetskraftens rörlighet. Rörlighet kan också avse hur   
individer eller grupper i arbetskraften rör sig in och ut ur arbetslöshet. Slutligen kan 
rörlighet även avse hur geografisk mobil en individ eller grupper i arbetskraften är, 
hur vanligt arbetsplatsbyte är eller hur rörliga lönerna är på arbetsmarknaden 
(Andersson 2005; Hedberg 2005). I grunden handlar dock rörlighetsdiskussionerna 
om matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och arbetskraftens förmodade 
eller faktiska bristande anpassningsförmåga till nya efterfrågeförhållanden (Furåker 
2006). 
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På samma sätt som i fallet med begreppet avregleringar, är också begreppet     
rörlighet ett koncept som i forskningen starkt kommit att förknippas med          
globaliseringsprocessen (Amable & Gatti 2006; Monastiriotis 2005). Vanligtvis 
förutsätts det föreligga ett kausalt samband mellan å ena sidan strukturella för-
ändringar på den globala nivån, som förskjutningar i konkurrens och efterfrågan, 
och å andra sidan förändringar i hur produktionen organiseras på den nationella 
nivån. Sistnämnda förhållanden inkluderar även de socioekonomiska förhållandena 
som omger produktionsprocessen, som exempelvis relationerna mellan stat och 
marknad eller mellan arbetsgivare och anställda. Globaliseringen av varor och  
tjänster förväntas här generera ökade krav på flexibilitet i produktionsprocessens 
organisering på den nationella nivån, något som i sin tur ökar kraven på arbets-
kraftens rörlighet.  Som framhålls av Monastiriotis (2005) är det dock ytterst få 
studier som empiriskt lyckas koppla ihop samtliga nivåer. De kausala sambanden 
mellan å ena sidan globalisering och å andra sidan avreglering och rörlighet på den 
nationella nivån förblir därför svagt eller ibland till och med anekdotiskt bevisade.  
 Rörlighet – eller snarare bristen på rörlighet – är också ett tillstånd som satts i 
samband med diskussionerna om eurosclerosis. Begreppet euroslcerosis syftar på att de 
relativt starka välfärds- och arbetsmarkandsregleringar i Europa skapar individuella 
inlåsningseffekter bland arbetskraften och institutionella trögheter i arbets-
marknadens funktionssätt. Detta leder i sin tur till matchningsproblem mellan    
arbetsgivare och anställda och till bristande anpassning hos arbetskraften. Poängen 
med begreppet eurosclerosis är vidare att jämfört med USA definieras arbets-
marknadsförhållandena i Europa som inflexibla. I USA däremot anses workfare-
politiken i kombination med en svagt reglerad arbetsmarknad ha skapat en flexibel 
arbetsmarknad och en geografiskt lättrörlig arbetskraft som relativt lätt förmår    
anpassa sig till nya ekonomiska förhållanden (Coyle 2005). Behoven av att avreglera 
de europeiska arbetsmarknaderna har därför ofta satts i samband med nödvändig-
heten av att öka arbetskraftens geografiska rörlighet inom respektive land men också 
mellan de europeiska länderna (Goetschy 1999).  

Till stor del har den forskning som diskuterar det empiriska sambandet mellan 
avregleringar och arbetskraftens rörlighet i Europa problematiserat detta genom att 
studera olika gruppers rörelse in och ut ur arbetslöshet (Amable & Gatti 2006;    
Esping-Andersen & Regini 2000; Peck & Theodore 2000). Som illustreras av     
Esping-Andersen (2000) har arbetsmarknadsregelringarna i Europa liten inverkan 
på arbetslöshetsnivåerna men stor betydelse för vem som blir arbetslös. Medan ett 
starkt men segmenterat anställningsskydd i första hand påverkar ungdomars      
möjligheter till arbete negativt, är anställningsskydd tillsammans med skattekilar 
och längden på arbetslöshetsersättningen faktorer som framför allt påverkar        
lågutbildades arbetsmöjligheter.  

Lösningen på problemet med att ungdomar eller lågutbildade tenderar att låsas 
in i en permanent ”orörlighet” utanför arbetsmarknaden är dock inte en radikal 
avreglering av arbetsmarknaderna och trygghetssystemen, vilket erfarenheterna från 
Storbritannien och USA visar. Som framhålls av Deakin & Reed (2000) har av-
regleringar på arbetsmarknaden i Storbritannien, som minskat anställningsskydd, 
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avskaffande av kollektiva löneförhandlingar och minimilöner, begränsad tid och  
ersättning för arbetslöshet samt ökade kvalificeringskrav för arbetslöshetsersättning 
förvisso ökat andelen i arbete men också vidgat de sociala klyftorna. Effekterna av 
avregleringarna i Storbritannien har därför blivit att arbetslöshet blivit ett mer eller 
mindre permanent tillstånd för vissa delar av befolkningen. Vidare menar Deakin 
& Reed (2000) att arbetsmarknadens avregleringar även påverkat rörligheten bland 
den lågutbildade arbetskraften negativt. De som befinner sig i låglöneyrken tenderar 
således att låsas fast på dessa positioner utan större möjligheter till rörlighet uppåt.  

En liknande analys över avregleringens effekter på arbetskraftens rörlighet gör 
också Peck & Theodore (2000) i sin jämförelse den amerikanska och brittiska 
workfare-strategin. Det politiska kravet om att arbeta ska gå före rätten till er-
sättning har skiftat över det strukturella ansvaret för risktagande och instabiliteter 
på arbetsmarknaden från staten till de den individuelle arbetssökanden, enligt Peck 
& Theodore (2000). Vidare menar de att workfare-strategin också bidragit till att 
skapa ett konstlat utbud av tillfällig arbetskraft, vilket i sin tur ökat konkurrensen 
om låglönearbeten. Kraven på förbättrad anställningsbarhet och motprestationer 
från den arbetssökandes sida genom exempelvis aktivt arbetssökande, obligatoriska 
arbetssökarkurser, omedelbar beredskap att acceptera ett arbete vilket som helst 
samt det konstant överhängande hotet om indragen ersättning har därför enligt 
Peck & Theodore (2000) bidragit till att arbets- och anställningsvillkoren blivit 
ännu osäkrare för de grupper som redan befinner sig i tillfälliga och lågavlönade  
arbeten. Den svagt reglerade arbetsmarknaden i USA och Storbritannien i        
kombination med workfare-strategin har enligt Peck & Theodore (2000) följ-
aktligen resulterat i en förstärkt segmentering av arbetskraften. De som en gång 
hamnat i branscher som domineras av tillfälliga anställningar med låga löner       
riskerar också att bli kvar där.  
 

Faktorer som påverkar arbetskraftens rörlighet  
Enligt Carlsson (2005) förklaras den jämförelsevis höga rörligheten på den 
amerikanska arbetsmarknaden inte enbart av svaga statliga välfärds- och 
arbetsmarknadsregelringar. Skillnader i attityder till rörlighet samt även en mer 
flexibel bostadsmarknad förklarar också varför arbetsmarknaden är mer rörlig i USA 
än Europa. Att attityder spelar roll för rörligheten på arbetsmarknaden i USA 
betonas även av Sennet (1999). Sennet (1999) menar att rörlighet mer eller mindre 
blivit ett institutionaliserat beteende i den amerikanska arbetskraften. Detta beror 
enligt Sennet (1999) på att byta jobb och bostadsort i USA blivit förknippat med 
framgång     medan att bli kvar på samma ort och arbetsplats blivit ett tecken på 
misslyckande. Inte bara formella institutionella förhållanden, som lagar och 
regleringar, utan även informella institutionella förhållanden, som uppfattningar, 
normer och värderingar, kan således enligt Carlsson (2005) och Sennet (1999) 
förklara varför rörligheten är större på den amerikanska arbetsmarknaden än den 
europeiska.  
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Att andra faktorer än regelringar också spelar stor roll för både geografisk och   
lönemässig rörlighet bland arbetskraften i Sverige är något som framhålls av Furåker 
(2006). Furåker (2006) har jämfört flyttbenägenheten samt viljan att acceptera   
lönesänkningar hos tidsbegränsat och fast anställda. En central slutsats i Furåkers 
studie är att flyttningsbenägenheten hos individer framför allt bestäms av ålder, 
kön, familjesituation samt socioekonomisk ställning. Tesen att tidsbegränsade     
anställningsformer skulle öka dem geografiska mobiliteten håller därför inte, menar 
Furåker (2006). Däremot finns det andra faktorer som är positivt korrelerade med 
flyttningsbenägenhet hos tidsbegränsat anställda. De som har tidsbegränsade       
anställningar är vanligtvis unga och utan barn, vilket också gör dem mer rörliga då 
det är enklare att byta bostadsort och arbete när man är utan barn. När det gäller 
lönerörlighet så går sambandet i en annan riktning. Här är det de med fast jobb 
som är mer villiga än de med tidsbegränsade anställningar att acceptera löne-
sänkningar för att kunna behålla sina arbeten. Detta menar Furåker (2006) kan 
bero på att de som har fast arbete har mer att försvara än de som har tidsbegränsad 
anställning, d.v.s. de som har fast anställning är jämförelsevis äldre, har uppnått en 
viss position på arbetsplatsen samt ofta har familj och barn vilket sammantaget kan 
göra dem mer beredd att acceptera lönesänkningar än de med tidsbegränsade      
anställningar.  

Familjebildningens betydelse för arbetskraftens geografiska rörlighet betonas  
också av SCB (2005). I en longitudinell studie av den geografiska rörligheten hos 
cirka 100 000 individer Sverige sedan 1960-talet visar här SCB (2005) att familje-
relationer har mycket stor betydelse för om och när individer flyttar. Benägenheten 
att flytta minskar vid familjebildning och minskar ytterligare vid ankomsten av barn 
medan däremot flyttningsbenägenheten ökar vid separationer. Vidare finns här en 
stor skillnad mellan barnfamiljer på 1970-talet och i början av 2000-talet. Medan 
den geografiska rörligheten under 1970-talet var minst lika stor för de med barn 
som för de utan barn, minskade den geografiska rörligheten för barnfamiljer kraftigt 
under 1980- och 1990-talen. Detta mönster kvarstod även under 2000-talets     
början. De vikigaste förklaringarna till den minskade geografiska rörligheten bland 
barnfamiljer är enligt SCB (2005) kvinnornas ökade förvärvsarbete samt att kvinnor 
behåller sin anknytning till arbetsmarknaden även efter att de fått barn. Att både 
män och kvinnor förvärvsarbetar och bidrar till hushållets ekonomi ökar flytt-
kostnaden och komplicerar beslutet att flytta, då båda måste kunna få nytt arbete 
och möjligheter till karriär på den nya bostadsorten. Dessutom betyder barn att  
sociala aspekter på att flytta ofta måste vägas in i beslutet, som exempelvis tillång till 
barnomsorg eller närhet till släkt och vänner.  
 

Rörlighet och avregleringar på produktmarknaden 
Komplexiteten i sambandet mellan avregleringar på arbetsmarknaden och rörlighet 
bland arbetskraften beror enligt Coe & Snower (1997) på att arbetsmarknads-
regleringar genererar kompletterande effekter. Därför kan en partiell avreglering av 
arbetsmarknaden ibland skapa motstridiga effekter i samspelet mellan efterfrågan 
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och utbudet av arbetskraft. Utifrån diskussionen om att regleringar generar      
kompletterande effekter menar Nickell (1999) att det även är nödvändigt att      
studera hur avregleringar på produktmarknaden påverkar efterfrågan och utbudet 
av arbetskraft. Detta eftersom en avreglering på produktmarknaden, som 
exempelvis slopande av monopol eller avskaffande av prisregleringar, underlättar för 
ny-etableringar av företag, något som i sin tur resulterar i ökad konkurrens och        
därigenom också ökad efterfrågan på arbetskraft. Amable & Gatti (2004) visar dock 
här att den ökade konkurrens som uppstår genom avregleringar på produkt-
marknaden också resulterar i ökad omsättning av arbetskraften. Även om lönerna 
initialt kan pressas upp genom en ökad omsättning av arbetskraft, resulterar     
emellertid konkurrensen som uppstår genom avregleringar på produktmarknaden 
förr eller senare i att lönerna når en nivå där utfallet blir en nedgång istället för 
uppgång i efterfrågan på arbetskraft.  
 Andra forskare har också lyft fram behovet av att studera samspelet mellan av-
regleringar på å ena sidan arbetsmarknaden och å andra sidan produktmarknaden. 
Blanchard & Giavazzi (2003) menar exempelvis att den ökade konkurrens som 
uppstår till följd av avregleringar på produktmarknaden på kort sikt kan bidra till 
sänka löner och monopolvinster. På grund av detta kan också en opposition uppstå 
mot att avreglera produktmarknader. Om avregleringar på arbetsmarknaden kan 
bidra till sänkta monopolvinster, minskar dock incitamenten för att behålla         
regleringar på produktmarknaden. Därmed underlättar också avregleringar på     
arbetsmarknaden för avregleringar av produktmarknaden och omvänt.   

Baker et al (2004) ifrågasätter emellertid det empiriska underlaget och           
kausaliteten i resonemang liknande det som framförs av Blanchard & Giavazzi.   
Enligt Baker et al (2004) är valet av förklarande variabler högst selektivt, vilket  
också innebär att resultaten av de komplementära effekterna av avregleringarna på 
arbetsmarknaden respektive produktmarknaden redan finns inbyggt i modellerna 
som används för att uppskatta det empiriska utfallet. En liknande slutsats gör också 
Amable & Gatti (2006) som menar att det fortfarande saknas empiriska analyser 
som belyser de kompletterande effekterna av avregleringar på arbetsmarknaden och 
produktmarknaden. Av den orsaken behövs mer forskning som problematiserar 
sambanden mellan avregleringar på arbetsmarknaden och på produktmarknaden. 
Hur avregleringar på produktmarknaden, som avskaffandet av statliga monopol och 
prisregleringar, samverkar med liberaliseringar av arbetsmarknadslagstiftningen 
samt hur detta påverkar utbudet och efterfrågan på arbetskraft är därför fortfarande 
i hög grad en öppen fråga.    
 

Sammanfattande kommentarer om sambandet mellan avregleringar och rörlighet 
Forskning som problematiserar sambanden mellan avregleringar och rörlighet     
domineras till stor del av frågan om globaliseringen bidragit till att förändra den  
nationella kontexten för hur välfärdspolitiska beslut kan och bör implementeras. 
Problemområden som särskilt uppmärksammats är avregleringar av nationella 
trygghetssystem och anställningsskydd och hur detta inverkat på matchningen av 
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utbudet och efterfrågan av arbetskraft samt rörelsen in- och ut ur arbetslöshet för 
olika grupper i arbetskraften. Forskningen präglas dock i hög grad av teoretiska   
resonemang, varför det behövs mer empiriska studier som tydligare utreder och   
belyser sambanden mellan avregleringar och rörlighet. Framför allt gäller detta för 
sambandet mellan avregleringar och rörlighet på branschnivå. Globaliseringen    
förutsätts förorsaka avregleringar av de nationella trygghetssystemen och regel-
verken som omger arbetsmarknaden men vilka effekter detta får på branschnivå och 
för olika kategorier anställda är frågor som kvarstår att besvara. Detta är relevanta 
problemområden för svensk arbetslivsforskning, inte minst mot bakgrunden av att 
flertalet studier poängterar att liberaliseringen av arbetsmarknadslagstiftningen i  
Europa samt kraven på rörlighet speciellt slår mot den lågutbildade arbetskraften 
och branscher som domineras av tillfälliga anställningar.  

Vidare saknas också empiriska studier som utreder olika effekter av avregleringar 
på produktmarknaderna och hur dessa samspelar med förändrade spelregler på    
arbetsmarknaden. Hur påverkas exempelvis utbudet och efterfrågan på arbetskraft 
av avregleringar på produktmarknaden, som avskaffandet av statliga monopol och 
prisregleringar? Hur samspelar dessa avregleringar med liberaliseringen av 
arbetsmarknadslagstiftningen, som införandet av atypiska anställningsformer, de-
centraliserade löneförhandlingar och arbetstidsavtal samt begränsningar i 
arbetslöshetsersättningen?  Andra vikiga frågor att besvara är om avregleringar på 
produktmarknaden ökar sysselsättningen på sikt eller om avregleringar på produkt-
marknaderna endast initialt skapar nya arbetstillfällen som sedan försvinner när 
nyetablerade företag slås ut på grund av den ökade konkurrens som uppstår efter en 
avreglering.  
 Slutligen så dominerar kategorierna klass och ålder den forskning som            
problematiserar hur avregleringar påverkar arbetskraftens rörlighet. Kunskap saknas 
därför om hur avregleringar påverkar rörligheten för andra sociala grupperingar i 
arbetskraften, som kön och etnicitet. Det behövs därför mer kritiskt inriktad   
forskning omkring sambanden mellan avregleringar och rörlighet som kan belysa 
om, och i så fall hur, avregleringar och rörlighetskrav slår ojämlikt mot olika    
grupper i arbetskraften. Speciellt när det gäller studier av arbetskraftens rörlighet är 
det här vikigt att lyfta fram hur rörligheten för män och kvinnor påverkas av andra 
faktorer än regleringar på arbets- och produktmarknaden, som exempelvis 
familjebildning eller tillgången till barnomsorg. Sistnämnda faktor blir särskilt 
central i ett sammanhang som diskuterar arbetskraftens geografiska rörlighet mellan 
de          europeiska länderna. Då tillgången på barnomsorg varierar starkt mellan 
de euro-peiska länderna kan detta också förväntas påverka möjligheterna för 
barnfamiljer att flytta över de nationella gränserna om båda föräldrarna vill eller 
måste fortsätta förvärvarbeta av privatekonomiska skäl. Beträffande behovet av fler 
kritiska studier som diskuterar arbetskraftens rörlighet ur olika aspekter finns också 
starka skäl att efterlysa mer forskning som problematiserar om, och i så fall hur, 
politiska beslut om att öka arbetskraftens rörlighet också präglas av heteronormativa 
antaganden som motverkar istället för att främjar jämställdheten på 
arbetsmarknaden.  
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EU, avregleringar och rörlighet  
Att skapa nya samhälleliga spelregler som främjar tillväxten och samtidigt minskar 
de sociala klyftorna framhålls ofta som två parallella och integrerande målsättningar 
med EUs politik. Dessa ideal sammanfattas i föreställningen om den europeiska  
sociala modellen, som inte ska efterlikna den amerikanska modellen som förvisso 
kan generera tillväxt men som sker på bekostnad av jämlikhetsmålet. Inte heller ska 
den europeiska sociala modellen liknas vid hur de olika europeiska välfärdstaterna 
tidigare reglerat sina respektive ekonomier, eftersom utformningen av förutvarande 
sociala regleringar och trygghetssystem anses ha främjat jämlikheten men hämmat 
tillväxten (Groetschy 1999; Jacobsson 2004; Jespen & Pascual 2005). För att gynna 
både tillväxten och den sociala sammanhållningen har sysselsättningen samt till-
skapandet av en intern markand för varor, tjänster och kapital varit två frågor som 
dominerat den politiska agendan inom EU.  
 

Luxemburgprocessen och EUs sysselsättningsstrategi 
Grunden för EUs samtida sysselsättningsstrategi kan dateras till 1993 då dåvarande 
ordförande i EU-kommissionen Jacques Delors presenterade den så kallade vit-
boken ”Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning”. I vitboken fastslogs att om 
tillväxten och sysselsättningen i Europa skulle kunna öka, så måste även             
flexibiliteten förbättras på de europeiska arbetsmarknaderna. För att uppnå ökad 
flexibilitet krävdes enligt kommissionen en aktiv arbetsmarknadspolitik som 
stimulerade flexibiliteten genom satsningar på utbildning, kompetensutveckling 
samt ett livslångt lärande. Dessutom måste skatten på arbete sänkas samt 
bidragsberoendet minska. Vitboken antogs av mötet i Bryssel 1993 och utvecklades 
i mötet i Essen 1994, då det också beslöts att varje land årligen skulle rapportera 
måluppfyllelsen av tillväxt- och sysselsättningsstrategin (Jacobsson 2004).  

Åtgärderna för att öka sysselsättningen föll dock till stora delar på politik-
områden som beslutas om nationellt. Vid mötet i Luxemburg 1997 antog därför 
EU en sysselsättningsplan, den så kallade Luxemburgprocessen, som gick ut på att 
medlemsstaterna skulle diskutera och samordna sina nationella sysselsättnings-
strategier utifrån fyra målsättningar. Det första målet definierades som att öka     
anställningsbarheten, framför allt bland arbetslösa ungdomar. Det andra målet som 
fastställdes i Luxemburg var att utveckla företagsandan, bland annat genom att 
uppmuntra egenföretagande och skapandet av nya arbeten. Det tredje målet som      
beslutades om var att främja anpassningsbarheten hos företag och anställda genom 
att exempelvis uppmuntra moderniseringar av arbetsorganisationen samt skapa 
bättre balans mellan flexibilitet och trygghet. Det fjärde och sista målet som 
uppställdes vid mötet i Luxemburg var att stärka jämställdheten genom att 
motverka könsdiskriminering och utveckla barnomsorgen (Groetschy 1999). För 
att uppnå de gemensamma målen om anställningsbarhet, företagsanda, 
anpassningsbarhet samt jämställdhet bestämdes det att medlemsstaterna skulle anta 
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nationella handlingsplaner som arbetade med måluppfyllelsen. Tanken var här att 
medlemsstaterna skulle utbyta erfarenheter och lära av varandra genom en så kallad 
öppen samordningsmetod.  

Luxemburgprocessen kan till viss del betraktas som något av en vändpunkt inom 
EU eftersom medlemsländerna då för första gången accepterade att samordna delar 
av den nationella socialpolitiken. Vidare, även om den öppna samordningsmetoden 
inte syftar till att harmonisera socialpolitiken mellan EUs medlemsländer, är dess 
mål att konvergera medlemsländernas politiska utgångspunkter och målsättningar 
om dock inte medlen för att uppnå dessa (Jacobsson 2004). Den öppna 
samordningsmetoden innebär därför att medlemsländerna kan behålla sina 
respektive     nationella olikheter i välfärdstatliga institutioner och regleringar men 
att medlemsländerna måste acceptera att delar av den socialpolitiska agendan 
kommer att bestämmas på EU-nivån. 
 

Cardiffprocessen och EUs ekonomiska reformer  
På mötet i Cardiff 1998 beslutades att EUs inre marknad måste göras mer effektiv. 
Den ökning av insyn och konkurrenstryck som EMU förväntades generera, 
nödvändiggjorde också att marknaderna för varor, tjänster och kapital måste 
fungera bättre och effektivare. Strukturella reformer måste därför genomföras som 
för-bättrade konkurrenskraften och funktionerna hos marknaderna för varor, 
tjänster och kapital (Boschini & Eriksson 2005). Därtill måste produktiviteten i 
tjänste-sektorn öka samt återstående hinder avskaffas som bromsade handeln mellan    
medlemsländerna. För produkt- och kapitalmarknaderna startade därför i Cardiff 
1998 en process liknande den för sysselsättningen i Luxemburg 1997. I likhet med 
Luxemburgprocessen skulle också Cardiffprocessen karaktäriseras av den öppna 
samordningsmetoden. Precis som i fallet med sysselsättningsstrategin skulle därför 
medlemsstaterna enligt Cardiffprocessen varje år anta en handlingsplan för        
ekonomiska reformer. Tillsammans med kommissionens årliga rapport om det 
ekonomiska reformarbetet inom EU skulle sedan de nationella handlingsplanerna 
utgöra grunden för den Ekonomisk-politiska kommitténs länderexaminationer.  
Syftet med länderexaminationerna var här att sätta press på medlemsländerna att 
genomdriva de ekonomiska reformer som ansågs nödvändiga för att förbättra    
konkurrenskraften och funktionen hos marknaderna för varor, tjänster och kapital 
(Heikensten & Enhagen 2001).  

Cardiffprocessen har bland mynnat ut i EU-direktiv om ökad konkurrens i den 
offentliga upphandlingen. Vidare har Cardiffprocessen även resulterat i beslut om 
att påskynda avregleringarna på marknaderna för el, transporter och 
kommunikationer. Enligt EUs elmarknadsdirektiv från 1996 skulle en tredjedel av 
elmarknaden vara öppen för konkurrens 2003. År 2003 beslutades också om att 
elmarknaden skulle öppnas för företagskunder 2004 och 2007 ska elmarknaden 
även öppnas för privatkunder (SOU 2005:4, s 251). Flyget inom EU var till stora 
delar redan öppet för konkurrens innan Cardiffprocessen medan däremot 
järnvägssektorn blivit föremål för en rad EU-direktiv som syftat till att öppna upp 
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både godstrafiken och   persontrafiken för konkurrens (SOU 2005:4, s 320 f samt 
346 ff.). Slutligen har även kommunikationer blivit föremål för ett gemensamt 
regelverk inom EU där tanken är att samliga medlemsländers lagstiftning inom 
teleområdet ska             harmonisera med varandra (SOU 2005:4, s 525). Det 
ekonomiska reformarbetet inom EU har således till stor del fokuserat på att 
avreglera produktmarknaderna för infrastruktur och kommunikationer genom att 
slopa statliga monopol och pris-regleringar och på så sätt öppna upp dessa områden 
för konkurrens.  
 

Lissabonstrategin  
EUs sysselsättningsstrategi som beslutades om i Luxemburg 1997 samt det         
ekonomiska reformarbetet som beslutades om i Cardiff 1998 ingår sedan 2000 i 
den så kallade Lissabonstrategin, som beslutades om vid toppmötet i Lissabon 
2000. Luxemburgprocessen och Cardiffprocessen kan därför numera ses som      
understödjande reformarbete till Lissabonstrategin och har följaktligen samordnats 
med den. Målet med Lissabonstrategin är att EU till år 2010 ska bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Detta innebär dels 
en hållbar ekonomisk tillväxt, dels tillskapandet av fler och bättre arbetstillfällen och 
slutligen även en stärkt grad av social sammanhållning. I likhet med Cardiff-
processen, betonar även Lissabonstrategin vikten av en ökad och effektiviserad   
handel med tjänster. Det omdebatterade tjänstedirektivet från 2004 som genom 
fastställandet av en gemensam rättslig ram för EU-länderna syftar till att underlätta 
företagsetablering och tjänstehandel mellan medlemsländerna är därför även det ett 
led i Lissabonstrategin (Bernitz 2005).  

I samband med Lissabonstrategin antogs också ett antal strukturindikatorer som 
medlemsstaterna skulle uppnå till 2010. Strukturindikatorerna omfattar en rad   
olika ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden, som exempelvis köpkraft, 
arbetsproduktivitet, prisnivå, investeringar, sysselsättningsgrad, långtidsarbetslöshet, 
utgifter för forskning samt utsläpp av växthusgaser och transportvolymer (Boschini 
& Eriksson 2005, s 71). Halvvägs genom arbetet med Lissabonstrategin ut-
värderades den år 2005. Målsättningarna beskrevs då som svåruppnådda till 2010, 
mycket beroende på den svaga ekonomiska utvecklingen inom EU under första 
åren av 00-talet. Vidare bygger Lissabonstrategin på frivilliga åtaganden från     
medlemsländerna och inga sanktioner vidtas mot dem som inte följer de             
gemensamma riktlinjerna. Vid översynen år 2005 beslut därför medlemsstaterna att 
stärka arbetet med Lissabonsprocessen, bland annat genom att medlemsstaterna ska 
fastställa nationella handlingsprogram för hur tillväxten och sysselsättningen ska 
förbättras. De nationella handlingsprogrammen ska också behandlas i de nationella 
parlamenten (Boschini & Eriksson 2005). 
 Även om Lissabonstrategin fokuserar på både social sammanhållning och hållbar 
utveckling, är ökad tillväxt onekligen det övergripande målet. Orsaken till varför 
tillväxten framhålls som vikigare än någonsin är enligt Lissabonstrategin dels den 
åldrande befolkningen i Europa, vilket minskar skatteintäkterna men ökar           
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utgifterna för sjukvård och pensioner. En andra orsak som nämns i Lissabon-
strategin är globaliseringen och den ökade konkurrensen från länder som Indien 
och Kina (Boschini & Eriksson 2005, s 34). Trots att social sammanhållning och 
en hållbar utveckling inte i sig är företeelser som behöver vara i konflikt med målet 
om ökad tillväxt, kan den starka fokuseringen på tillväxt i Lissabonstrategin ändå 
innebära en viss risk för att både det sociala perspektivet och det miljömässiga målet 
i framtiden kommer att underordnas det övergripande målet om tillväxt. 

Fastän Lissabonstrategin i likhet med Luxemburg- och Cardiffprocesserna       
baseras på den öppna samordningsmetoden och således inte ställer explicita krav på 
regulativa och/eller legislativa förändringar på den nationella nivån, menar          
Jacobsson (2004) att den öppna samordningsmetoden ändå på sikt kan komma att 
påverka medlemsländerna. Detta eftersom den öppna samordningsmetoden innebär 
att ett gemensamt språkbruk och gemensamma tolkningsramar etableras för vad 
som är problemen med de europeiska länderna samt hur dessa problem både bör 
och kan lösas. Fokuseringen på anställningsbarhet indikerar exempelvis ett synsätt 
där utbudet snarare än efterfrågan på arbetskraft framställs som problemet. I       
begreppet anställningsbarhet betonas också en kausalitet där arbetslöshet mer 
framstår som ett resultat av den individuella personligheten hos den arbetslöse än av 
strukturella förhållanden på arbetsmarknaden. På grund av att den öppna          
samordningsmetoden genererar såväl gemensamma föreställningar som 
gemensamma begrepp, kausaliteter och problembeskrivningar menar Jacobsson 
(2004, s 366) att den öppna samordningsmetoden som hittills använts inom EUs 
tillväxt- och sysselsättningsstrategier inte är så verkningslös som den ibland tenderar 
att framställas som. Den öppna samordningsmetoden ska enligt Jacobsson (2004, s 
360) snarare förstås som en diskursiv reglering som kan generera såväl ideologiska 
effekter som förändringar i de nationella regelverken. 
 

Sammanfattande kommentarer om avregleringar och rörlighet inom EU 
Till skillnad från USA, där arbetsmarknaden och produktmarknaden avreglerats 
parallellt sedan 1980-talet, har EUs strategi för att stimulera tillväxten och 
sysselsättningen framför allt varit att avreglera produktmarknaderna. I synnerhet 
gäller detta för marknaderna för el, transporter och kommunikationer som 
successivt öppnats upp för konkurrens. Även om delar av arbetsmarknadspolitiken 
har     kommit att samordnas efter 1997, finns inga direktiv som föreskriver att eller 
hur medlemsländerna ska avreglera sina respektive arbetsmarknader. Här har EU 
istället valt att arbeta med en öppen samordningsmetod, som innebär att 
medlemsländerna gemensamt fattar beslut om målen för sysselsättningspolitiken 
som sedan            implementeras nationellt i så kallade handlingsplaner. Även om 
den öppna samordningsmetoden inte ställer explicita krav på legislativa eller 
regulativa               förändringar, kan den dock på sikt komma att generera sådana 
effekter. Den öppna samordningsmetoden och utarbetandet av nationella 
handlingsplaner som följs upp både nationellt och inom EU innebär dels att 
medlemsländerna sätter press på    varandra att arbeta mot de gemensamt beslutade 
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målen. Vidare innebär den öppna samordningsmetoden även att ett gemensamt 
språkbruk och en gemensam         förståelse över orsaks- och verkan samband på 
arbetsmarknaden inrättas. En viktig förskjutning som inträffat här är att 
sysselsättningsproblematiken alltmer kommit att beskrivas i termer av 
arbetskraftsutbudet. Arbetslöshet för vissa grupper, som  exempelvis ungdomar, 
definieras utifrån detta synsätt som ett individuellt problem och inte ett strukturellt 
och/eller institutionellt problem på arbetsmarknaden.   Denna glidning i 
tolkningarna av arbetslöshetsproblematiken har även inträffat i Sverige (Andersson 
2005). Här behövs dock mer forskning som kan belysa när och hur dessa diskursiva 
förskjutningar sker inom svensk arbetsmarknadspolitik samt vilka konsekvenser 
detta får för den konkreta utformningen av åtgärder för att minska arbetslösheten 
och öka sysselsättningen i Sverige.  
 

Avreglering och rörlighet på marknaderna för el, transporter och 
kommunikationer  
Avregleringar av marknaderna för el, transporter och kommunikationer har sedan 
1990-talet varit ett led i EUs arbete med att förverkliga den inre marknaden och 
skapa ett konkurrenskraftigt Europa. Sverige har under de senaste tio åren också 
legat i täten när det gäller att öppna upp marknaderna inom transporter, el och 
kommunikationer för konkurrens. Flera länder hade dock påbörjat avregleringen av 
el, transporter och kommunikationer innan 1990-talet. Storbritannien privatiserade 
exempelvis telekommunikationsföretaget British Telecom redan 1984. Efter detta 
avreglerades även elmarknaden och järnvägstransporter i Storbritannien. I USA 
påbörjades avregleringarna redan på 1970-talet genom att marknaderna för flyg och 
tele då öppnades upp för konkurrens (SOU 2005:4, s 87 ff). I detta avsnitt redogörs 
först kortfattat för avregleringsprocessen samt dess effekter för de anställda inom 
transporter och kommunikationer i USA och Storbritannien. Därefter följer en 
genomgång av hur avregleringarna av marknaderna för transporter, kommunika-
tioner och el påverkat anställda inom dessa branscher i Sverige.  
 

Erfarenheter från avregleringarna i USA och i Storbritannien 
Avregleringen av flygmarknaden i USA påbörjades under andra delen av 1970-talet 
då Civil Aeronnautics Board (CAB) började tillåta rabatterade biljettpriser och fri 
etableringsrätt på ett antal utvalda flyglinjer. Den stora förändringen på flyg-
marknaden i USA kom dock 1978, då kongressen godkände the Airline De-
regulation Act som föreskrev avreglering av priser och etableringsrätten på flyg-
linjerna. Beslutet om att avreglera flygmarknaden i USA 1978 baserades enligt    
Borenstein (1992) till stora delar på nationalekonomiska studier, som hävdade att 
slopandet av prisregleringar och inträdeskostnader på flygmarknaden skulle pressa 
priserna och därmed gynna konsumenterna. Däremot gick argumenten isär         
huruvida avregleringarna av flygmarknaden också skulle bidra till att minska       
företagskoncentrationen. I samband med avregleringarna visade det sig att kon-
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centration av flygbolag minskade men att den dock ökade igen efter några år. En 
möjlig slutsats av utvecklingen i USA menar därför Borenstein (1992, s 2) vara att 
utfallet av flygets avreglering inte enbart är en fråga om statliga regleringar utan ett 
samspel mellan regleringar och företagens taktiker och strategier för att kunna    
hävda sig på en marknad som präglas av nya konkurrensförhållanden.  
 En liknande avreglering som den på flygmarknaden påbörjades också för järn-
vägarna i USA under 1980-talet. Även telemarknaden har successivt avreglerats i 
USA sedan 1970-talets slut, först genom att liberalisera villkoren för långdistans-
telefoni och sedan mitten av 1990-talet även genom att konkurrensutsätta till-
gången till det lokala nätet (SOU 2005:4, s 387 ff. samt 585 ff.). Avregleringarna av 
marknaden för transporter och kommunikationer i USA har även påverkat 
arbetsmarknadsförhållandena inom dessa branscher. I en jämförelse av hur av-
regleringarna av transporter och kommunikationer i USA påverkat lastbilsförare 
samt anställda inom flyget, telesektorn och järnvägar visar Peoples (1998) att av-
regleringarna haft inverkan på såväl löneutvecklingen som antalet anställningar och 
den fackliga anslutningen. Däremot har avregleringarna fått olika konsekvenser   
beroende på vilken bransch som studeras. Medan avregleringarna av flyget och 
vägtransporter resulterat i en kraftig uppgång av antalet anställda inom dessa 
branscher, har också monopolvinsterna minskat inom dessa sektorer. Det 
sammanlagda       resultatet av avregleringarna av vägtransporter och flyget har 
därför enligt Peoples (1998) blivit att också löneutvecklingen påverkats negativt för 
de anställda inom dessa områden. Avregleringarna av telemarknaden har däremot 
inte bidragit till några större förändringar i antalet anställda eller till sänkta 
monopolvinster. På järnvägsmarknaden har emellertid avregleringarna resulterat i 
en kraftig nedgång i antalet anställda medan monopolvinsterna förblivit relativt 
opåverkade. Det      sammanlagda resultatet av avregleringarna inom transporter 
och kommunikationer i USA är därför enligt Peoples (1998, s 10) att vinsterna som 
konsumenterna har fått ut i lägre priser till stor del betalats av de anställda i form av 
lägre löner. En   liknande slutsats kommer också Belman & Monaco (2001) fram 
till i deras studie av hur lastbilsförare påverkats av avregleringarna inom 
transportsektorn. Enligt  Belman & Monaco (2001) kan totalt en tredjedel av 
sjunkande löner för lastbils-förarna förklaras av avregleringarna på 
transportmarknaden. Mest av allt har här icke-fackligt anslutna lastbilsförare 
påverkats som haft betydligt sämre löne-utveckling än de fackligt anslutna. 
 Sambanden mellan avregleringarna av flygmarknaden och arbetsförhållandena 
inom denna sektor är dock inte lika entydiga när det gäller de europeiska 
erfarenheterna. Efter avregleringarna av flygmarknaden i USA 1978 
framförhandlades bi-laterala avtal mellan amerikanska flygbolag och en del 
europeiska länder, som     Belgien, Tyskland och Nederländerna. Under 1980-talet 
följde också bilaterala   avtal mellan olika länder inom Europa, mycket på grund av 
privatiseringen av    British Airways. År 1997 skapades slutligen en enhetlig 
marknad för civilflyget inom EU. Ett EU-registrerat flygbolag fick då rätt att 
operera på flyglinjerna inom och mellan EUs medlemsstater plus flyglinjerna till 
Norge och Island (Blyton et al 2001). Såväl Lloyd (1999) som Lucio et al (2001) 
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och Turnball et al (2004) framhåller dock att avregleringarna på flygmarknaden fått 
olika konsekvenser för de anställda beroende på hur arbetsmarknadsregleringarna 
ser ut i de olika europeiska länderna. Orsakerna till detta är enligt Blyton et al 
(2001, s 457) att även globala flygbolag, som exempelvis British Airways som också 
varit pådrivande till av-regleringen av flyget i Europa, opererar från en ”hemmabas” 
och påverkas därför av arbetsmarknadslagstiftningen i respektive hemland. Vidare 
är alla flygbolag känsliga för strejker. Slutligen är också globala flygbolag fortfarande 
beroende av regulativt stöd från nationella regeringar för att exempelvis skydda sina 
tillförhandlade rättigheter till slottider. Trots nationella olikheter, finns det dock 
vissa gemensamma tendenser enligt Blyton et al (2001, s 452 ff) i hur 
avregleringarna av                 flygmarknaden påverkat de anställda. Ett sådant 
gemensamt utvecklingsmönster är att antalet anställda generellt sett har minskat. 
Detta beror bland annat på att de stora flygbolagen lagt ut tjänster som städning 
och catering på entreprenad istället för att själva producera dem. En annan tendens 
är att lönerna påverkats negativt, genom exempelvis att den nominella lönen 
reducerats eller att förmåner dragits in. En tredje förändring som också påverkat 
löneutvecklingen inom flyget är att många bolag introducerat differentierad 
lönesättning, där nyanställda får betydligt långsammare progressiv löneutveckling. 
 Att avregleringar på en produktmarknad både påverkar och samspelar med      
arbetsmarknadslagstiftningen betonas även av MackKenzie (2000) i hans studie av 
hur privatiseringen och marknadsanpassningen av British Telecom (BT) påverkat 
företagets anställningsstrategier. Den med europeiska mått sett relativt svagt        
reglerade arbetsmarknaden i Storbritannien i kombination med effekterna av BTs 
privatisering har enligt MacKenzie (2000) genererat ett antal motsägelser i före-
tagets anställningsstrategier. En av effekterna av BTs privatisering har blivit att 
företaget har problem med att hitta kvalificerad arbetskraft, i synnerhet vid 
tidpunkter av hög arbetsbelastning. Detta beror i sin tur på att BT sedan 1990-talet 
har lagt ut en rad verksamheter på entreprenad för att snabbt kunna anpassa 
företagets insatser utifrån den arbetsbelastningen som råder för tillfället. 
Möjligheten att kunna       anställa och avskeda arbetskraft utifrån arbetsflödena har 
således kommit att      fungera som något av en nyckelstrategi inom BT. 
Erfarenheterna av entreprenad-systemet har dock inte varit positiva eftersom 
underleverantörerna av tjänster till BT haft problem med att rekrytera kvalificerad 
personal. Vid arbetstoppar har BT därför många gånger tvingats plocka in extra 
personal utanför ordinarie             kontrakterade företag. Vidare har BT också 
försökt utveckla ett internt                ackrediteringssystem, där även de som inte är 
anställda av BT utan arbetar för företag som är kontrakterade av BT måste 
godkännas och listas i BTs databas. Osäkerheten i tillgången på kvalificerad 
arbetskraft har därför menar MacKenzie (2000) även genererat ett antal strategier 
hos BT som, trots retoriken om flexibilitet, de  facto bidragit till att återskapa en 
reglerad arbetsmarknad inom telesektorn i Storbritannien.  
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Sverige 
Avregleringen av produktmarknaderna för transporter, kommunikationer samt el i 
Sverige förknippas vanligtvis med den borgerliga regeringsperioden 1991-1994.  
Enligt Regelutredningen är det dock missvisande att koppla samman avregleringen 
med någon särskild regering (SOU 2005:4, s 151). Även om flertalet reformer    
genomdrevs av den borgerliga regeringen i början 1990-talet, som exempelvis av-
regleringen av flyget, telemarknaden och posten, är produktmarknadernas av-
reglering i Sverige är en process som pågått successivt sedan 1970-talet (Berg 1999). 
Att avregleringarna emellertid tog fart under 1990-talet beror enligt Regel-
utredningen mindre på den borgerliga regeringen och mer på kriserna under 1970-
talet och 1990-talet. I synnerhet kombinationen av hög inflation och låg tillväxt, 
sparande och produktivitet kan här betraktas som pådrivande orsaker till att       
produktmarknaderna för transporter, kommunikationer samt el avreglerats, menar 
Regelutredningen (SOU 2005:4, s 152). Till dessa faktorer kan man också lägga 
Sveriges medlemskap i EU. Medlemskapet i EU har inneburit att Sverige blivit 
delaktigt i det ekonomiska reformarbetet som initierades med Cardiffprocessen, där 
produktmarknadernas avreglering varit ett vikigt led i att skapa en intern europeisk 
marknad och stärka den europeiska konkurrenskraften.  
 

Elmarknaden  
Avregleringen av elmarknaden i Sverige påbörjades 1992 då ansvaret för elnäts-
försörjningen avskildes från produktionen, distributionen och handeln med el.   
Ansvaret för elnätsförsörjningen överfördes då till det statliga affärsverket Svenska 
Kraftnät medan Vattenfallsverket, som dittills hade varit både ägare av elnätet och 
samtidigt producent, distributör och försäljare av el, ombildades till Vattenfall AB. 
Nästa steg i avregleringen kom 1996, då ellagen från 1902 ersattes med en ny lag 
om elhandel. Samtidigt bildades också en ny myndighet, Nätmyndigheten, som 
fick till uppgift att övervaka att den nya elhandelslagen efterföljdes. Den nya lagen 
innebar att produktionen och handeln med el konkurrensutsattes medan däremot 
elnätet förblev ett reglerat monopol. Som en konsekvens av den nya lagen indelades 
därför den dittills vertikalt integrerade elbranschen in i förädlingsleden el-
produktion, elnättransport samt elhandel till slutkund. Elnätsförsörjningen förblev 
däremot ett reglerat monopol. Elmarknadens avreglering i Sverige har resulterat i 
att den utvecklats till en oligopolmarknad, där nästan 90 procent av marknaden 
domineras av koncernerna Vattenfall, Fortum och Sydkraft (SOU 2005:4, s 155-
205). Elmarknaden i Sverige karaktäriseras därför av hög koncentration där ett fåtal 
stora företag kontrollerar marknaden. 
 Antalet sysselsatta i elbranschen har minskat med 30 procent efter avregleringen 
1996. Största minskningen av antalet anställda har här inträffat i storstadslänen, 
även om neddragningar också gjorts i skogslänen där sedan lång tid tillbaka de flesta 
anställda inom elbranschen arbetat. Mansdominansen har också fortsatt vara hög 
inom elbranschen, även om antalet kvinnliga anställda långsamt ökat till att år 2000 
utgöra en tredjedel av det totala antalet anställda. Utbildningsnivån har alltid varit 
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relativt hög inom elbranschen och andelen anställda med eftergymnasial utbildning 
har dessutom ökat efter avregleringen. Trots detta har löneutvecklingen sedan 1996 
varit något lägre för anställda inom elbranschen än i övriga näringslivet. Förutom 
långsammare löneutveckling, har även lönespridningen ökat inom elbranschen. 
Fortfarande ligger dock förvärvsinkomsten för anställda inom elbranschen på en 
högre genomsnittlig nivå än den för anställda inom näringslivet i övrigt (SOU 
2005:4, s 209-220). De sammantagna effekterna av elmarknadens avreglering     
verkar således vara att efterfrågan på framför allt lågutbildad arbetskraft i 
storstadslänen minskat. En generellt sett ökad utbildningsnivå på arbetskraften 
inom el-branschen verkar dock inte ha påverkat löneutvecklingen positivt utan den 
har  istället förändrats i negativ riktning jämfört med övriga näringslivet. Oavsett 
detta, verkar det emellertid som om anställda inom elbranschen fortsatt ligga på en 
relativt hög inkomstnivå även efter att elmarknaden avreglerats.  
 

Flygmarknaden 
Före avregleringen 1992 dominerades över 90 procent av marknaden för inrikesflyg 
i Sverige av två bolag, SAS och Linjeflyg. Konkurrensutredningen, som tillsattes 
1989 för att bland annat utreda hur en förändrad lagstiftning kunde leda till att 
konkurrensutsätta transportsektorn, framhöll att en partiell avreglering av 
inrikesflyget skulle leda till ökad effektvitet, flexibilitet och kundanpassning samt 
också gynna branschens utveckling. Dåvarande regering ansåg emellertid att 
kapacitetsbristen på Arlanda hindrade en effektiv konkurrens varför endast SAS och 
Linjeflyg från och med 1 januari 1992 skulle tillåtas konkurrera om priser och 
marknads-inträde på inrikesflyget. Strax efter beslutet köpte emellertid SAS upp 
Linjeflyg, ett beslut som godkändes på villkoret att SAS frigjorde en del av sina 
slottider under högtrafikperioder för att kunna underlätta för andra flygbolag att ta 
upp            konkurrensen om inrikesflyget. SAS förvärv av Linjeflyg i kombination 
med att  antalet resenärer minskade på inrikesflyget under början av 1990-talet 
gjorde dock att regeringen från och med juli 1992 beslöt att helt avskaffa 
regleringen av både priser och trafikprogram. Inledningsvis avsåg de nya reglerna 
endast svenska bolag men genom EUs så kallade tredje paket för flyget 1997 fick 
även utländska EU-registrerade bolag rätt att trafikera inrikesflyglinjer i Sverige. 
SAS har även efter avregleringen fortsatt att dominera marknaden för inrikesflyg i 
Sverige, dock fanns 2005 även 10 andra bolag som konkurrerade om inrikesflyget 
på sammanlagt ett 70-tal olika linjer (SOU 2005:4, s 273-296). 
 Efter inrikesflygets avreglering har antalet sysselsatta inom flygbranschen minskat 
med cirka 15 procent. Andelen kvinnor ökade i samband med avregleringen 1992 
och utgjorde 2005 cirka hälften av det totala antalet anställda. Majoriteten av de 
anställda finns vidare i storstadslänen och är också relativt unga jämfört med övriga 
näringslivet. Inrikesflygets avreglering verkar vidare inte ha påverkat vare sig 
utbildningsnivån eller löneutvecklingen i någon större utsträckning. Såväl före som 
efter avregleringen har andelen anställda med eftergymnasial utbildning varit högre 
inom flygbranschen än i övriga näringslivet. Även om det relativa inkomstläget 
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försämrats något inom flygbranschen efter 1992, har förvärvsinkomsten för de 
anställda inom flygbranschen fortsatt ligga på en relativt hög nivå jämfört med 
övriga näringslivet. Dock är inkomstspridningen inom flygbranschen stor och den 
har dessutom ökat efter avregleringen (SOU 2005:4, s 300-312). För anställda 
inom flygbranschen verkar således effekterna av att inrikesflyget avreglerats vara att 
sysselsättningen minskat och att lönerna också försämrats något. 
Inkomstspridningen är emellertid stor varför det är möjligt att avregleringarna 
påverkat lönerörligheten nedåt mer för vissa grupper av de anställda inom 
flygbranschen.  
 

Järnvägsmarknaden 
Den svenska järnvägsmarknaden har successivt avreglerats sedan 1979 då det i varje 
län inrättades en trafikhuvudman som också fick ansvara för länstrafiken. Trafik-
huvudmännen kunde här välja att lägga ned lokala och regionala järnvägslinjer och 
ersätta dessa med busstrafik. För SJs del innebar beslutet 1979 att ansvaret för att 
lägga ned olönsamma järnvägslinjer lades på den lokala nivån. I de fall där så    
skedde, men där de regionala organen ändå beslutade sig för att gå in och ta        
ansvaret för trafikförsörjningen, fick SJ också rollen som entreprenör för 
järnvägstrafiken. År 1988 togs nästa steg mot en avreglering. SJ fick då ansvaret för 
järnvägstrafiken medan det nybildade Barnverket fick ta över ansvaret för infra-
strukturen. I samband med denna uppdelning bestämdes också att både SJ och de 
regionala och lokala operatörerna skulle betala en banavgift för att nyttja infra-
strukturen. Järnvägsnätet uppdelades även det i dels ett stomnät, som SJ behöll   
ensamrätten på, och dels länsjärnvägar som länstrafikhuvudmännen fick ansvar och 
trafikeringsrätt på. Genom 1988 års beslut skapades således möjligheter för första 
gången att konkurrensutsätta upphandlingen av den lokala och regionala person-
trafiken. Konkurrensutsättning av upphandlingen av persontrafik vidgades 1992 till 
att även gälla upphandlingen av olönsam interregional trafik som staten då          
ansvarade för. År 1998 togs ytterligare ett steg mot ökad konkurrensutsättning av 
upphandlingen av olönsam persontrafik, då en ny myndighet, Rikstrafiken, in-
rättades med uppgiften att samordna och upphandla viss interregional persontrafik.  

Den tredje och sista etappen i avregleringen av järnvägsmarknaden påbörjades 
1994, då dåvarande borgerliga regeringen lade fram en proposition som syftade till 
att helt avreglera järnvägsmarknaden för både gods- och persontrafik. Strax efter 
regeringsskiftet 1994 stoppades dock detta beslut genom att den nytillträdda 
socialdemokratiska regeringen lade fram en ny proposition som sköt avregleringen 
av persontrafiken på framtiden. Däremot kvarstod beslutet att öppna upp 
marknaden för godstrafiken för konkurrens. Nästa beslut om att avreglera 
persontrafiken kom år 2000 i samband med att SJ bolagiserades. Då bestämdes 
också att SJ visserligen skulle ha fortsatt företräde till det kommersiellt lönsamma 
nätet men att regeringen kunde inskränka SJs rätt att konkurrera med upphandlad 
trafik. Vidare bestämdes det att SJ inte längre kunde återfå trafikeringsrätten för 
upphandlad trafik som bolaget tidigare förklarat som olönsam, exempelvis genom 
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att hävda att trafiken återigen gick att bedriva med kommersiell lönsamhet. År 
2004 slutligen lades ett förlag om en ny järnvägslag fram. Enligt den nya lagen kan 
SJ behålla sitt monopol på kommersiellt bärkraftig persontrafik medan däremot för 
godstrafiken gäller att alla EU-registrerade järnvägsföretag har rätt att bedriva trafik 
på det svenska järnvägs-nätet. Avregleringen har bidragit till att öka antalet företag 
på järnvägsmarknaden men antalet in- och utträden på marknaden har varit stort. 
Järnvägsmarknaden kännetecknas därför fortfarande av hög koncentration. Inom 
godstrafiken           domineras cirka 70 procent av marknaden av ett enda företag, 
Green Cargo AB, och persontrafiken behärskas till nästan 80 procent av SJ (SOU 
2005:4, s 329-361). 
 Efter järnvägsmarknadens avreglering har antalet sysselsatta inom järnvägssektorn 
minskat med mer än 40 procent. Minskningens storlek är emellertid osäker 
eftersom den också innefattar de personer som överfördes till Banverket 1988. 
Största minskningen i antalet sysselsatta har skett inom storstadslänen. Andelen 
kvinnor bland de anställda inom järnvägssektorn har dock varit relativt konstant. 
Av-regleringen av järnvägsmarknaden har därför inte bidragit till att påverka köns-
fördelningen bland de anställda nämnvärt. Däremot verkar avregleringarna ha ett 
samband med åldersfördelningen bland de anställda. I synnerhet gäller detta för 
utvecklingen efter år 2000, då andelen 45 år och äldre ökat kraftigt bland de 
anställda inom järnvägssektorn. Parallellt med att åldern ökat för de anställda inom 
järnvägssektorn har också utbildningsnivån sjunkit och ligger idag lägre än 
genomsnittet i näringslivet. Slutligen har också lönerna sjunkit efter avregleringarna 
och medel-inkomsterna inom järnvägssektorn låg 2000 under övriga näringslivet 
(SOU 2005:4, s 374-380). Avregleringen av järnvägsmarknaden verkar således ha 
följts av en minskad efterfrågan på yngre och relativt högutbildad arbetskraft, 
speciellt i storstadslänen där nedgång i sysselsättningen varit speciellt märkbar. 
Samtidigt som  sysselsättningen minskat, har också lönerna kommit att släpa efter 
inom järnvägssektorn i förhållande till övriga näringslivet.  
 

Telemarknaden 
Begreppet telemarknad är svårt att definiera, mycket beroende på samman-
smältningen av olika tekniker och tjänster som fast telefoni, mobil telefoni,         
Internetaccess samt bredband. I detta avsnitt redogörs huvudsakligen för av-
regleringen av marknaden för fast telefoni i Sverige. För utvecklingen på övriga   
telemarknaden hänvisas till SOU 2005:4, kap 10.  

Fram till bolagiseringen av Televerket och den nya telelagens införande 1993 
styrdes telemarknaden i Sverige i stor uträckning av Televerket, som på flera       
områden dessutom fungerade som myndighet över aktörerna på telemarknaden. 
Det telepolitiska beslutet från 1988 innebar dock att en ny myndighet inrättades, 
Statens Telenämnd. Telenämnden ombildades till Telestyrelsen 1992 och 1994 till 
Post- och telestyrelsen (PTS). Telenämnden fick bland annat till uppgift att överta 
Televerkets uppgifter över att utfärda föreskrifter om anslutning av utrustning för 
det allmänna telenätet. I samband med 1988 års beslut bestämdes det också att   
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Televerkets anslutningsmonopol skulle avskaffas. Som en konsekvens av detta 
beslut trädde en ny telelag i kraft 1993, där syftet var att öppna upp telemarknaden 
för konkurrens. I samband med de nya telelagen ombildades även Televerket till 
aktiebolaget Telia. Det skulle dock dröja fram till år 2000 innan Telia börs-
introducerades. Frånvaron av regleringar i den nya telelagen från 1993 som kunde 
begränsa Telias monopolställning gjorde dock att den nya lagen blev förhållandevis 
liberal till formen men inte i sitt innehåll. Detta gällde särkilt marknaden för fast 
telefoni. Där dröjde det fram till förvalsreformen, som var fullt genomförd 2002, 
och den nya lagen om elektronisk kommunikation (EkomL) innan konkurrens-
förhållandena blev någorlunda rättvisa. Enligt EkomL som trädde i kraft 2003 är 
operatörer inom ett allmänt kommunikationsnät skyldiga att förhandla om       
samtrafik med andra operatörer. Operatörer som kontrollerar tillträde till          
slutanvändare är också skyldiga att bedriva samtrafik på marknadsmässiga villkor. 
Krav om kostnadsbaserade avgifter samt insyn, särredovisning och icke-
diskriminering ställs i detta sammanhang på den eller de dominerande aktörerna. 
Här är det också PTS som avgör på vilka marknader som det är relevant att införa 
de särskilda skyldigheter som lagen föreskriver. Antalet företag inom telesektorn har 
ökat kraftigt efter att telemarknaden avreglerats. Fortfarande domineras dock 
marknaden för fasta nationella samtal till 60 procent av TeliaSonera och bolagets 
marknadsandelar för fasta abonnemang uppgår till nästan 100 procent. Vid sidan 
av TeliaSonera domineras marknaden för både fast och mobil telefoni av två andra 
stora bolag, Vodafone AB och Tele2 AB (SOU 2005:4, s 509-550). 

Efter telemarknadens avreglering har antalet sysselsatta minskat kraftigt. 
Nedgången i sysselsättning är också generell oavsett vilken typ av län som studeras. 
Vidare har även andelen kvinnor inom telesektorn minskat efter avregleringarna. 
Däremot har både ålderstrukturen och utbildningsnivån förblivit relativt 
oförändrad. Telesektorn domineras därför även efter telemarknadens avreglering av 
en relativt hög andel anställda som är 45 år eller äldre och som har 
gymnasieutbildning.    Slutligen verkar avregleringarna haft en positiv inverkan på 
löneutvecklingen.    Medelinkomsten har ökat inom telesektorn och var 2002 cirka 
45 procent högre än i övriga näringslivet. Dock har lönespridningen inom 
telesektorn ökat, men från en förhållandevis låg nivå vilket innebär att den under 
2000-talet början låg på ungefär samma nivå som i näringslivet i stort (SOU 
2005:4, s 556-560). Sammantaget   verkar avregleringarna på telemarknaden fått 
till följd att i första hand den kvinnliga andelen av arbetskraft sjunkit och att detta 
är en generell utveckling över hela landet. Däremot har lönerna påverkats positivt 
av avregleringarna, eftersom medelinkomsterna inom telesektorn ökat jämfört med 
övriga branscher efter av-regleringarna.  

 

Postmarknaden 
Avregleringen av postmarknaden i Sverige påbörjades 1992, då dåvarande          
borgerliga regeringen i vårpropositionen föreslog att Postverket skulle bolagiseras 
och dess monopol avskaffas. Starten av CityMail 1991 påskyndande också 
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postmarknadens avreglering, eftersom det enligt då gällande lagstiftning var oklart     
huruvida företaget bröt mot postmonopolet eller inte. År 1993 avskaffades Post-
verkets monopol på brevförsändelser i Sverige och 1994 infördes en ny postlag som 
föreskriver att det ska finnas en posttjänst i hela landet med lagen preciserar inte 
vem som ska utföra denna tjänst. I samband med den nya lagen ombildades också 
Postverket till Posten AB. År 1998 anpassades också postlagen till EUs postdirektiv 
från 1997 som syftar till att skapa en inre och konkurrensutsatt marknad för 
posttjänster. Direktivet gäller för brev upp till 2 kilo och paket upp till 10 kilo. 
Enligt direktivet från 1997 beräknas också postmarknaden vara helt öppen för 
konkurrens 2009, då även brev som väger mindre än 50 gram ska omfattas av 
direktivet. Postmarknadens avreglering resulterade i en snabb ökning av relativt små 
företag som försökte etablera sig på postmarknaden. De flesta gick dock i konkurs 
eller köptes upp av större företag. Även efter avregleringen har därför 
postmarknaden fortsatt domineras av Posten som innehar cirka 90 procent av 
markandsandelarna för brevförsändelser. Vid sidan av Posten är CityMail det 
största företaget (SOU 2005:4, s 411- 419).  
 Antalet anställda inom posten har minskat med cirka 25 procent sedan 1990-
talets början. Den stora nedgången i antalet sysselsatta är dock inte enbart ett      
resultat av avregleringen av postmarknaden utan hänger också samman med        
rationaliseringar inom Postverket i samband med 90-talskrisen. Det är därför 
framför allt inom det förutvarande Postverket som antalet anställda minskat medan 
däremot antalet anställda ökat inom de privatägda postföretagen. Nedgången i 
antalet anställda inom posten har även varit relativt jämnt fördelad över landet. Ett 
negativt samband finns också mellan avregleringarna och antalet kvinnor som 
arbetar inom postbranschen. Medan kvinnor tidigare var i majoritet inom 
postbranschen, är det efter 1990-talet männen som dominerar bland de anställda. 
Också ålder-fördelningen och utbildningsnivån hos de anställda har förändrats efter 
av-regleringen. Andelen anställda i ålder 25-44 år har minskat kraftigt medan 
däremot andelen sysselsatta med förgymnasial utbildning har ökat. Även 
löneutvecklingen har påverkats negativt av avregleringen. Löneinkomsterna för de 
som arbetar inom postbranschen har minskat efter 1995 jämfört med övriga 
näringslivet (SOU 2005:4, s 430 ff). Avregleringarna av postmarknaden i Sverige 
verkar således ha   resulterat i en kraftig nedgång i sysselsättningen, framför allt 
inom det förutvarande statliga Postverket. I synnerhet vekar det som om 
avregleringarna påverkat kvinnor och yngre anställda, eftersom andelen kvinnor och 
andelen anställda i ålder 25-44 år kontinuerligt minskat inom postbranschen efter 
avregleringarna. För de som fortsatt arbeta inom postbranschen, verkar också 
avregleringarna av postmarknaden fått negativa effekter för löneutvecklingen då 
lönerna sjunkit i förhållande till övriga näringslivet.  
 

Taximarknaden  
Före 1990 reglerades både priserna på taxiresor och antalet taxibilar i Sverige.     
Orsaken till regleringarna var att säkra tillgången på taxibilar såväl geografiskt som 
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över dygnets alla timmar. För att taxiföretagen skulle tillhandahålla service på    
olönsamma tider och platser fick de monopol på lönsamma tider och platser. 
Prisregleringen syftade dels till att garantera att konsumenterna fick rimliga priser, 
dels till att producenterna skulle få en skälig vinstnivå. De högsta tillåtna priserna      
bestämdes av Transportrådet men Svenska Taxiförbundet kunde förändra dessa  
genom att lämna in begäran om höjd taxa. För att Transportrådet skulle ändra 
prisnivåerna var dock Taxiförbundet tvunget att bevisa att kostnaderna hade stigit. 
Detta eftersom taxan skulle vara direkt kostnadsrelaterad. Före 1990 var också den 
som ville driva en taxirörelse tvungen att få tillstånd från länsstyrelsen som endast 
gav detta om man ansåg att det fanns ett behov av taxibilar i det aktuella området. 
Den som fick tillstånd fick endast tillåtelse att bedriva taxiverksamhet i ett bestämt 
trafikområde och oftast fanns det krav på att alla taxiföretag skulle vara anslutna till 
en gemensam beställningscentral som drevs i kooperativ from av taxiföretagen.  

År 1987 kom Statens pris- och kartellnämnd (SPK) med en rapport som bland 
annat med hänvisningar till USA starkt argumenterade för en avreglering av 
taximarknaden. I regeringens trafikpolitiska proposition från 1987 hävdades också 
att taximarknadens reglering stred mot de näringspolitiska målen om fri etablering 
och konkurrens och att det var omöjligt att via administration styra en bransch till     
effektivitet och god service. Från och med 1 juli 1990 slopades därför de gamla   
regleringarna om taxor och antalet bilar. För taxorna infördes istället en reglering 
som utgick från brytpunkter, vilket innebar att kunden debiterades per tidsenhet 
och inte avståndsenhet. År 1999 ändrades dock denna regelring till att gälla       
jämviktspriser. Taxiföretagen blev också skyldiga att i förväg informera kunden om 
den taxa som tillämpades genom att exempelvis redovisa priserna i insidan av bilen. 
Regleringen av antalet taxibilar slopades också 1990 men däremot skärptes 
lämplighetsprövningen för den som ville bedriva taxitrafik. Den som ville driva en 
taxi-rörelse skulle därför inte bara visa upp personliga lämplighetskrav utan också 
yrkeskunnande och ekonomisk lämplighet. Direkt efter att taximarknaden 
avreglerades uppstod stora problem med taxiköer vid storstädernas flygplaster, tåg- 
och färje-stationer. För Arlanda, Landvetter samt Stockholms central infördes 
därför speciella regelringar som bland annat bestämmer taxibolagens tillång till 
kunder. I övriga landet har taximonopolen minskat men konkurrensen är 
fortfarande liten på      flertalet orter. Lägsta priserna finns i glesbygden där 
konkurrensen upplevs som  hårdast. Trots hård konkurrens i storstäderna har inte 
priserna påverkats på samma sätt där. Detta kan bero på att produktionskostnaden 
är högre i storstäderna än på landsbygden, att det stora utbudet av taxibilar höjer 
priserna eller att det som regel krävs en stor reservkapacitet för att vara 
konkurrenskraftig inom taxibranschen i storstäderna (SOU 2005:4, s 467-476).  
 Sysselsättningen inom taxibranschen karaktäriseras av egenföretagande, såväl före 
som efter avregleringen 1990. Även om antalet tillståndsinnehavare inom branschen 
totalt sett ökat under perioden 1989-2003, sjönk antalet tillståndsinnehavare under 
åren 1996-2003. Dessutom har andelen företag med 2 till 5 bilar minskat medan 
andelen företag med endast en bil per företag ökat. Under 2000-talets början ökade 
också andelen företag med 6 bilar eller fler. Över hälften av de sysselsatta i taxi-
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branschen finns i storstäderna och minst andel sysselsatta finns i skogslänen. Denna 
fördelning har också förhållit sig relativt stabil sett över tid. Efter avregleringen har 
emellertid både andelen kvinnor och andelen 25 år och yngre minskat inom 
taxibranschen. År 2005 var därför cirka hälften av de sysselsatta inom branschen 45 
år eller äldre. Avregleringen kan även ha påverkat löneinkomsterna negativt då dessa 
sjönk under 1990-talet. Att löneinkomsterna sjönk under 1990-talet kan emellertid 
även bero på det nya kollektivavtalet som förhandlades fram 1993, då man inom 
taxibranschen övergick från fasta löner till löner baserade på procent av inkört 
belopp. Under 2000-talets början har också löneinkomsterna inom taxibranschen   
stigit. Lönespridningen inom taxibranschen är dock stor, varför den generella 
löneutvecklingen inte avspeglar hur inkomsterna för olika grupper av sysselsatta         
påverkats av förändringarna inom taxibranschen (SOU 2005:4, s 479-487).      
Sammantaget verkar det således som om avregleringen av taximarknaden resulterat i 
en ökning av antalet sysselsatta egenföretagare, med vissa reservationer för åren 
1996-2003 då antalet tillståndsinnehavare minskade. Däremot vekar det som om 
avregleringarna påverkat såväl kvinnors som yngres möjligheter att arbeta inom 
taxibranschen negativt, då både andelen kvinnor och andelen yngre minskat inom 
taxibranschen. Även lönerna förefaller ha ett negativt samband med avregleringen, 
dock kan detta samband också bero på att lönerna inom taxibranschen under 1990-
talet övergick från att vara fasta till att bli provisionsbaserade.   
 

Fackliga perspektiv på rörlighet och avregleringarna på marknaderna för el,    
transporter och kommunikationer i Sverige 
Generellt sett har samtliga av fackförbunden Svenska Transportarbetarförbundet, 
SEKO, Sif och CF problematiserat avregleringar och rörlighet inom de branscher 
där deras medlemmar arbetar ur ett EU-perspektiv. Framför allt har här tjänste-
direktivet från 2004 diskuterats. Skillnaderna i fackförbundens inställning till  
tjänstedirektivet och EUs ambitioner om att skapa en inre marknad för rörelsen av 
varor, tjänster, kapital och arbetskraft speglar i hög utsträckning olikheterna i deras 
medlemmars socioekonomiska ställning. Som framgår av Furåker (2006) visar   
högre tjänstemän en positivare inställning till geografisk rörlighet än arbetare. Att 
högre tjänstemän generellt sett har en positiv inställning till geografisk rörlighet 
avspeglas också i CFs diskussioner om rörlighet. CF, som organiserar Sveriges         
ingenjörer, förespråkar hög rörlighet bland deras medlemmar då förbundet anser att 
det främjar både karriären och löneutvecklingen. Enligt CF bör åtminstone 25   
procent av deras medlemmar byta jobb varje år (CF 2006-02-15). Ökad rörlighet 
gäller inte bara för CFs medlemmar utan förbundet ställer sig också positiva till 
ökad invandring till Sverige, både av studenter och färdigutbildade ingenjörer som 
kan bidra till att utveckla svensk industri (Grensman 2006). Vidare driver CF en 
linje som aktivt stödjer en ökad differentierad lönesättning. Målet för CF är här  
lönerna för deras medlemmar ska nå samma nivåer som i de ledande Europeiska 
länderna (CF 2005-10-28).  
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 Även Sif förhåller sig överlag positivt till diskussionerna om att öka rörligheten 
på arbetsmarknaden både inom Sverige och mellan EU-länderna. I likhet med CF, 
anser även Sif att ökad rörlighet främjar såväl karriären som lönen och den 
personliga hälsan (Öijer 2002 samt Nieminen 2003). Med motivationen att det 
ökar rörligheten på arbetsmarknaden har Sif också stöttat förslaget om möjligheten 
att söka tjänstledigt för att prova på ett nytt jobb (Swahn 2005). I samband med 
EUs öst-utvidgning och frågan om övergångsbestämmelser ställde sig Sif även 
kritiskt till införandet av övergångsbestämmelser för de nya medlemsländerna. 
Förbundet    ansåg att detta var detsamma som diskriminering av de nya 
medlemsländerna. Att övergångsbestämmelserna ändå infördes menade Sif bottnade 
i att manligt          dominerade branscher inom bygg- och transportsektorn 
upplevde sig hotade av de ”osunda konkurrensvillkor” som länge funnits inom 
kvinnodominerade branscher som hotell- och restaurang (Öijer 2004). Trots den 
generellt sett positiva inställningen till ökad rörlighet har dock Sif ställt sig kritiska 
till tjänstedirektivet. Förbundet menar här att direktivet undergräver svensk 
arbetslagstiftning då det inte innehåller tilläckliga bestämmelser om hur nationella 
avtal, regler och lagar ska   efterlevs för de företag som etablerar sig inom ett annat 
EU-land (Hallstedt 2004).  

Tvärtemot CF och Sif har emellertid Transportarbetarförbundet förhållit sig    
kritiskt till rörlighetsdiskussionerna. Detta gäller i synnerhet i sammanhang som har 
beröringspunkter med tjänstedirektivet och EUs strävan efter att öka rörligheten på 
den inre marknaden. I sak menar sig förbundet generellt sett vara positiva till ökad 
rörlighet inom EU, dock menar man att tjänstedirektivet leder till social dumpning 
och därmed försämrar villkoren på den svenska arbetsmarknaden. 
Trasportarbetareförbundet ställde sig därför också bakom bestämmelsen om 
särskilda övergångs-regler för de nya medlemsländerna i samband med EUs 
östutvidgning (Andersson 2004 samt Lindkvist 2004). Transportarbetareförbundets 
kritiska inställning till tjänstedirektivet och rörlighetsfrågan kan emellertid förklaras 
med att många EU-direktiv om att avreglera produktmarknaderna och öppna upp 
dem för konkurrens särskilt berört anställda inom transportsektorn. I synnerhet 
hamndirektivet samt EU-förordningen om förarlicenser har här upplevts som att de 
sätter svensk arbetslagstiftning ur spel (Wiberg 2003). Även avregleringarna och 
den ökade konkurrensen på inrikesflyget tar man upp som exempel på EU-direktiv 
som har försämrat arbetsvillkoren men ökat arbetsbelastningen inom 
transportsektorn (Lindkvist 1999 samt Viredius 2004).  
 I likhet med Transportarbetarförbundet har även SEKO förhållit sig kritiskt till 
rörlighetsdiskussionerna (Fors 2004a). SEKO var också med på att stötta förslaget 
om att införa övergångsbestämmelse för de nya medlemsländerna i samband med 
EUs östutvidgning (Forsberg 2004). Precis som för Transportarbetareförbundet, 
bottnar en stor del av SEKOs kritiska inställning i erfarenheterna av avregleringarna 
under 1990-talet. Kombinationen av minskade anställningar inom de förutvarande 
statliga verken, ökad arbetsbelastning på de kvarvarande anställda samt etableringen 
av privata företag som ignorerar kollektivavtal har också gjort att SEKO ställt sig 
kritiska till tjänstedirektivet (Fors 2004b). SEKO poängterar vidare att av-
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regleringarna under 1990-talet, och den minskade sysselsättningen som blivit      
resultatet av dessa, slagit speciellt hårt mot de kvinnliga anställda. Detta eftersom 
många av de arbetsuppgifter som konkurrensutsatts, upphandlats eller lagts ut på 
entreprenad var arbeten som dominerades av kvinnor, som exempelvis lokalvård 
eller servicen på de lokala postkontoren (Fors 2005a). För de anställda som blivit 
kvar inom exempelvis posten har dessutom arbetsbelastningen ökat och                
anställningstryggheten minskat (Fors 2005b). Också när det gäller avregleringen av 
järnvägsmarknaden framhåller SEKO att den bidragit till att försämra villkoren för 
dem som arbetar inom järnvägsbranschen (Andersson 2005). 

Även om de fåtal nedslag som här presenterats i den fackliga debatten om av-
regleringar och rörlighet långt ifrån kan sägas täcka in alla synpunkter, åsikter och 
ställningstaganden, stöder de ändå Furåkers (2006) resultat om att socioekonomisk 
ställning påverkar inställningen till rörlighet på arbetsmarknaden. Medan CF och 
Sif, som både organiserar högre tjänstemän, överlag förhåller sig positiva till såväl en 
ökad geografisk som lönemässig rörlighet på arbetsmarknaden, är både            
Transportarbetareförbundet och SEKO, som främst organiserar arbetare och       
tjänstemän på läge nivåer, betydligt mer kritiska i sin inställning. Som framgår av 
hur de olika fackförbunden framför allt tagit ställning till geografisk rörlighet, ska 
emellertid inte olikheterna i synpunkterna främst kopplas till socioekonomisk   
ställning. Istället bör fackförbundens olika syn på rörlighet betraktas som en        
indikator på hur utsatta anställda inom den eller de branscher man organiserar varit 
för avregleringarna under 1990-talet. 
 

Sammanfattande kommentarer om avregleringar och rörlighet på marknaderna för 
el, transporter och kommunikationer 
Studier av avregleringarna på marknaderna för transporter och kommunikationer i 
USA visar att de vinster som konsumenterna har fått ut i lägre priser till stor del 
betalats av de anställda i form av lägre löner. Dessutom har avregleringarna påverkat 
sysselsättningen negativt inom flertalet branscher. Även i Sverige verkar den        
generella effekten av avregleringarna på marknaderna för el, transporter och     
kommunikationer vara att sysselsättning och löner påverkats negativt. Endast inom 
en bransch, telebranschen, har lönerna stigit jämfört med övriga näringslivet efter 
avregleringen. En andra generell effekt av avregleringarna på marknaderna för el, 
transporter och kommunikationer är att den minskade sysselsättningen främst    
verkar ha påverkat den lågutbildade arbetskraften. Också här är det möjligt att dra 
paralleller till erfarenheterna av avregleringar i andra länder, där flertalet studier  
visar att oavsett om det är produktmarknaden eller arbetsmarknaden som avregleras 
får detta främst konsekvenser för den lågutbildade arbetskraften. Däremot när det 
gäller ålder, könsfördelning samt regionala konsekvenser verkar det som om av-
regleringarna på marknaderna för el, transporter och kommunikationer fått olika 
utfall beroende på vilken bransch som studeras. Medan andelen kvinnliga anställda 
ökat inom el- och flygbranschen har den förblivit konstant inom järnvägssektorn 
och minskat inom tele-, post- och taxibranschen. Beträffande åldersstrukturen    
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verkar den förblivit relativt oförändrad inom el- flyg och telebranschen medan    
andelen äldre ökat inom järnvägssektorn samt inom post- och taxibranschen.    
Slutligen när det gäller den geografiska spridningen av avregleringarnas effekter på 
sysselsättningen så verka det som om sysselsättningen minskat mest inom 
storstadslänen inom el- och järnvägsbranschen. Däremot inom post- och 
telebranschen   verkar nedgången varit generell över hela landet medan 
fördelningen av nedgången i antalet sysselsatta förhållit sig konstant mellan olika 
länstyper inom flyg- och taxibranschen.  
 Fortfarande kvarstår dock ett stort antal frågor att besvara när det gäller vilka  
effekter avregleringarna på marknaderna för el, transporter och kommunikationer 
haft på rörligheten. Särkilt longitudinella studier borde här kunna användas för att 
ur olika aspekter belysa vilka effekter avregleringarna haft på arbetskraftens 
rörlighet. Även om löneutvecklingen generellt sett påverkats negativt av 
avregleringarna så är exempelvis inkomstspridningen stor inom flertalet branscher. 
Frågan hur lönerörligheten påverkats för olika kategorier anställda återstår därför att 
besvara. Likaså kvarstår flera frågor om hur avregleringarna påverkat 
sysselsättningen på          marknaderna för el, transporter och kommunikationer när 
det exempelvis gäller rörligheten mellan arbeten samt arbetsplatsbyte. Slutligen 
behöver också de         regionala konsekvenserna och de geografiska 
rörlighetsaspekterna av avregleringarna på marknaderna för el, transporter och 
kommunikationer närmare belysas.  
 Andra frågor som också förtjänas att lyftas fram är hur avregleringarna på    
marknaderna för el, transporter och kommunikationer samverkat med förändringar 
i anställningsförhållanden, arbetsvillkor samt strukturen hos de sysselsatta inom  
respektive bransch. Har avregleringarna följts av förändringar i anställnings-
förhållanden, som fler tidsbegränsade och/eller projektbaserade anställningsformer? 
Hur har avregleringarna påverkat arbetets innehåll samt arbetsbelastningen inom 
olika branscher? Varför har andelen kvinnligt anställda minskat inom vissa       
branscher men ökat i andra? Likaså, varför har andelen yngre och/eller lågutbildade 
minskat inom en del branscher men inte inom andra?  
 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den forskning som presenterats i denna översikt kan ett antal  
viktiga frågor formuleras för fortsatta studier över sambandet mellan avregleringar 
och rörlighet i Sverige. En övergripande utgångspunkt är här att en stor del av den 
internationella forskningen som diskuterar och problematiserar sambanden mellan 
avregleringar och rörlighet domineras av teoretiska resonemang, varför det generellt 
sett behövs fler empiriska studier som belyser och ifrågasätter den många gånger  
föreställda enkelriktade positiva kausaliteten mellan å ena sidan avregleringar på  
arbets- eller produktmarknaden och å andra sidan ökad rörlighet bland arbets-
kraften. En första vikig fråga att besvara i detta sammanhang är då hur avregleringar 
och rörlighetskrav påverkar grupper i arbetskraften olika beroende på deras klass, 
kön, ålder och etniska bakgrund? Förutom klass och ålder är de skilda               
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konsekvenserna av avregleringar och rörlighetskrav för olika grupper i arbetskraften 
sällan belysta i den internationella litteraturen. Såväl i ett nationellt som i ett 
internationellt perspektiv kan således svenska studier här bidra med vikiga 
kunskaper om, och i så fall hur, samverkan mellan avregleringar och rörlighet ser ut 
för olika grupper i arbetskraften beroende på faktorer som kön, etnicitet, klass 
och/eller    ålder.  

En andra vikig fråga som återstår att besvara är hur avregleringar på 
produktmarknaderna samverkar med förändrade spelregler på arbetsmarknaden? 
Hur förändas arbetsvillkor och anställningsförhållandena inom en bransch som 
övergår från att vara prisreglerad och/eller skyddad av ett monopol till att bli 
konkurrensutsatt? Ökar exempelvis användningen av atypiska och tillfälliga 
anställningsformer? Om sysselsättningen i branschen minskar, vem i arbetskraften 
är det då som försvinner och till vilka nya arbeten? Vidare, bidrar på sikt en 
avreglering på en produkt-markand till att öka sysselsättningen eller blir resultatet 
av den ökade konkurrensen som uppstår efter en avreglering istället en nedgång i 
sysselsättningen? Alla dessa frågor kan i grunden sammanfattas i problemet om 
avregleringar på produkt-marknaden bidrar till att öka eller till att motverka 
arbetsskaftens rörlighet. Särskilt longitudinella studier bör här kunna användas för 
att belysa och besvara denna  problemställning.  

En tredje och sista fråga handlar om medlemskapet i EU och huruvida arbetet 
med EUs olika reformpaket bidrar till att förändra såväl svensk arbetsmarknads-
politik som svensk arbetslagstiftning? Även om den öppna samordningsmetoden 
som hittills varit utgångspunkter för både sysselsättningsstrategier och ekonomiskt 
reformarbete inom EU inte ställer explicita krav på legislativa eller regulativa 
förändringar, kan den dock på sikt komma att generera sådana effekter. Den öppna 
samordningsmetoden och utarbetandet av nationella handlingsplaner som följs upp 
både nationellt och inom EU innebär dels att medlemsländerna sätter press på 
varandra att arbeta mot de gemensamt beslutade målen. Vidare innebär den öppna 
samordningsmetoden också att ett gemensamt språkbruk och en gemensam        
förståelse över orsaks- och verkan samband på arbetsmarknaden inrättas. En viktig 
förskjutning som inträffat under 1990-talet inom EU-politiken är här att            
sysselsättningsproblematiken alltmer kommit att beskrivas i termer av 
arbetskraftsutbudet. (O)rörligheten för vissa grupper i arbetskraften definieras 
utifrån detta synsätt som ett problem som mer bottnar i individens karaktär och 
mindre i     strukturella och/eller institutionella förhållanden på arbetsmarknaden. 
Om och i så fall hur denna glidning i tolkningarna av arbetslöshetsproblematiken 
även påverkar svensk arbetsmarknadspolitik och lagstiftning är angelägna frågor 
som fortfarande återstår att besvara.  
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