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FORSKARE SKRIVER

Befolkningsförändringars  
påverkan på kommunekonomin

Bland Sveriges kommuner finns ett stort intresse 
kring frågor som rör befolkningsutvecklingen. 
Det verkar finnas en utbredd uppfattning att 

befolkningstillväxt är önskvärt. Samtidigt har omkring 
hälften av landets kommuner en minskande folkmängd. 
Dessa uppfattas inte sällan ha en problematisk situation 
att hantera. 

En orsak till att befolkningstillväxt eftersträvas är att 
skatter och andra intäkter står i direkt relation till anta-
let invånare. En växande intäktsram gör det enklare att 
bedriva kommunens verksamhet, även om fler invånare 
också kan medföra behov av en utbyggd servicekapaci-
tet. Det är roligare att bygga ut än att avveckla. 

Befolkningsförändringar är förknippade med många 
förväntningar och föreställningar. Frågan är hur väl-
grundade de är. Vilka blir egentligen de ekonomiska 
effekterna av befolkningsförändringar för den kommu-
nala verksamheten? Innebär en ökande folkmängd stor-
driftsfördelar så att resurserna utnyttjas på ett allt kost-
nadseffektivare sätt, eller medför nya kommuninvånare 
högre kostnader för dem som redan bor i kommunen? 

Frågan är också i vilken utsträckning den kommunala 
verksamheten klarar att minska servicekapacitet och 

kostnadsnivån, för att möta en mins-
kande folkmängd. Det blir angeläget 
att ha kännedom om vilken påverkan 
befolkningsförändringar har på den 
kommunala ekonomin för att kunna 
bedöma rimligheten av åtgärder för att 
påverka befolkningsutvecklingen.

EFFEKTERNA AV befolkningsför-
ändringar har studerats med hjälp av 
statistisk analys av data för landets 
alla kommuner från databasen 
Kolada. Resultaten visar att befolk-
ningsförändringar innebär betydande 
konsekvenser för kommunernas 
ekonomi. Slutsatserna sammanfattas 
i tabellen. 

Effekter av befolkningsförändringar

Ökande folkmängd innebär: Minskande folkmängd innebär: 

invånare

-
nivåer per invånare

-
våer per invånare

per invånare invånare

invånare invånare

-
tillgångar per invånare 

-
tillgångar per invånare

invånare invånare

Hur befolkningsförändringar påverkar 
kommunernas ekonomi har undersökts 
i en studie inom Nationella kommun-
forskningsprogrammet. Studien pekar 
på att det är ekonomiskt fördelaktigt 
med befolkningstillväxt. Å and ra sidan 
ökar skulden per invånare då nödvändiga 
investeringar oftast finansieras med lån.
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Slutsatserna innebär att kommuner med en ökande folk-

mängd har lägre kostnadsnivåer per invånare relativt kom-
muner med minskade folkmängd. På motsvarande sätt avser 
övriga slutsatser effekten för kommuner med ökande folk-
mängd relativt effekten för kommuner med minskande folk-
mängd. Ju starkare befolkningsutvecklingen är, desto lägre är 
kostnadsnivåerna per invånare. Samtidigt är intäktsnivåerna 
allt lägre och minskar allt mer, desto starkare befolkningsut-
vecklingen är. Det förklaras av att skattesatsen är relativt låg i 
växande kommuner. 

Studien visar också att det ekonomiska resultatet per in-
vånare är allt högre ju starkare befolkningsutvecklingen är.* 
De positiva ekonomiska resultaten behövs för att i någon mån 
självfinansiera de omfattande investeringsbehov i anlägg-
ningstillgångar som befolkningstillväxt medför. Den större 
delen av investeringarna finansieras dock med lån. Det leder 
till att skulderna per invånare ökar allt mer ju starkare be-
folkningsutvecklingen är. 

Sammantaget tyder studien på att det finns ekonomiska 
stordriftsfördelar förknippade med befolkningstillväxt. När 
folkmängden ökar blir det fler som kan vara med och dela 
på de fasta kostnaderna. Samtidigt innebär det att kostnads-
nivåerna är allt högre, desto sämre befolkningsutvecklingen 
är. Det innebär också att det är allt svårare att få intäkterna 
att räcka till. Det visar sig medföra allt högre skattesats och 
avgiftsnivåer.  

I KOMMUNER MED minskande folkmängd verkar man vara 
försiktigare att lånefinansiera investeringar. Kanske beror det 
på att det finns en uppenbar risk att allt färre perso-
ner får betala lånen i framtiden samtidigt som det är 
osäkert om tillgångarna kommer att utnyttjas fullt 
ut. Det innebär att investeringar i lokal infra-
struktur uteblir, även om de tenderar att vara 
viktiga för den lokala utvecklingen. 
Denna negativa spiral innebär 

att den halvan av svenska kommuner som har en minskande 
folkmängd riskerar få en allt mer tynande tillvaro om utveck-
lingen fortsätter. 

I studien undersöks endast ekonomiska effekter. En rele-
vant fråga i sammanhanget är hur servicekvaliteten påverkas. 
En mer detaljerad genomlysning av det får lämnas till kom-
mande studier. Studien visar dock på att personalkostnaden 
per invånare är lägre och minskar allt mer ju starkare befolk-
ningsutvecklingen är. Eftersom stora delar av den kommunala 
verksamheten är personalintensiv, tyder det på att personal-
tätheten och därmed servicekvaliteten får stå tillbaka allt mer 
i takt med en allt starkare befolkningstillväxt. 

STUDIEN PEKAR PÅ att det är kommunalekonomiskt 
fördelaktigt med befolknings-tillväxt. Det är dock inte bara 
de kommuner som har minskande folkmängd som förlorar på 
befolkningsförändringar. Befolkningsförändringarna innebär 
att många kommuner har en feldimensionerad servicekapa-
citet givet folkmängden. Anläggningstillgångar kan sällan 
flyttas dit de behövs. Utjämningssystemet innebär att alla 
får vara med och bära de merkostnader som det medför. I 
ett övergripande kommunalekonomiskt perspektiv finns det 
därför anledning att eftersträva en mer likartad befolknings-
utveckling i landets kommuner. Utöver ett bättre resursut-
nyttjande skulle det innebära att fler kommuner och invånare 
fick ta del av den positiva utvecklingskraft som verkar vara 
förknippad med en positiv befolkningsutveckling. 

*I Rapport 17. Hur påverkas kommunernas ekonomi av befolkningsförändringar? 
finns en utförligare redogörelse för hur befolkningsförändringar påverkar 
intäkter, kostnader, resultat, tillgångar och skulder.

I BAKVATTEN. 
Utflyttning fördyrar 
fasta anläggningar när 
färre utnyttjar dem.
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