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Kapitel 4. Strategier för kommuner som krymper  
– om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal 
tillväxtpolitik

Josefina Syssner
Sverige är ett av de länder i EU som urbaniseras i snabbast takt. Urbanise-
ringen innebär att några kommuner växer, men också att många kommuner 
står inför en situation där befolkningen gradvis minskar. I ungefär hälften av 
Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen, och i flertalet av dessa har 
minskningen pågått åtminstone sedan 1970-talets början.4 Frågan om hur 
svenska kommuner strategiskt hanterar det faktum att de krymper är högst 
relevant. Den rör ungefär hälften av Sveriges kommuner, men är trots detta 
förhållandevis obeforskad.

I den här texten argumenterar jag för att svenska kommuner bör utveckla 
vad man kan kalla en lokal eller kommunal anpassningspolitik. Begreppet an-
passningspolitik är tvådelat. Det första ledet, anpassning, signalerar att detta 
är ett politikområde som omfattar insatser som görs för att anpassa sig till de 
nya förutsättningar som en krympande ekonomi och minskade befolknings-
tal medför. Begreppets andra led, politik, indikerar att insatserna ingår i ett 
demokratiskt system av offentligt maktutövande. Detta maktutövande inbe-
griper såväl idéer och strategier, som beslut och prioriteringar som förhandlas 
fram av politiskt tillsatta företrädare.

Jag kommer att lyfta fram tre skäl till varför en lokal anpassningspolitik 
bör utvecklas. Min text är därmed ett exempel på en tillämpad normativ 
analys; den utgår ifrån den normativa politiska teoribildningens idé om att 
forskningen både kan och bör göra normativa ställningstaganden i politikens 
värdefrågor, givet att forskaren kan uppvisa såväl intern som extern giltighet i 
sin argumentation (Badersten 2004; 2006, s. 45–46).

Vilka är då skälen till att svenska kommuner bör utveckla en lokal eller 
kommunal anpassningspolitik? Det första skälet är att demografisk tillbaka-
gång under decennier varit en realitet i mer än 40 procent av Sveriges kom-
muner. Detta förhållande är beskrivet i inledningen ovan. Det talar för att 
det finns ett faktiskt behov av att utveckla strategier för hur kommunen ska 
anpassa sin verksamhet till de omständigheter som råder. 

Det andra skälet är att den demografiska tillbakagången är en effekt av 
processer som är svåra – eller omöjliga – för en kommun att påverka. Om 
4 147 av 290 kommuner minskade sin befolkning mellan åren 2002 och 2012. I 86 

procent av dessa har minskningen pågått sedan 1972 eller längre (SCB; Beräknat på 
folkmängd/kommun 1972, 1982, 1992, 2002, 2012).
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man inte kan påverka trenden av urbanisering och befolkningskoncentration, 
så bör man istället utveckla en politik som syftar till att anpassa kommunens 
verksamhet till den verklighet som är ett resultat av dessa svårpåverkade pro-
cesser. 

Det tredje skälet till att svenska kommuner bör formulera sig kring begrep-
pet anpassningspolitik, är att de redan idag vidtar en mängd åtgärder för att 
anpassa sig till nya ekonomiska och demografiska förutsättningar. Däremot 
tycks dessa åtgärder sällan vara led i ett systematiskt anpassningsarbete. Istället 
är åtgärderna situationsbundna; de vidtas för att de uppfattas som nödvän-
diga, och för att de av olika skäl plötsligt blir möjliga att vidta. 

Kommunerna krymper
Urbanisering och befolkningskoncentration lyfts fram som en global mega-
trend av en lång rad bedömare. Nordiska ministerrådet har låtit belysa frå-
gan ur ett nordiskt perspektiv, och visar att urbaniseringen och den ojämna 
demografiska utvecklingen är en trend som i allra högsta grad påverkar även 
de nordiska länderna (Megatrends 2011). I Sverige publicerar Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) löpande statistik som belyser befolkningsförändringar på 
kommunal och regional nivå. I början av 2007 beskrev SCB att av Sveriges 
50 största kommuner hade alla utom två en positiv befolkningstillväxt under 
förevarande år. I landets femtio minsta kommuner däremot, uppvisade alla 
utom nio en negativ befolkningstillväxt under samma period. ”Detta innebär 
i stort sett att Sveriges största kommuner fortsätter att bli större medan de 
små bli mindre”, påpekar SCB i sin rapport (Statistiska Centralbyrån 2007). 
Denna trend har i stort varit ihållande också under perioden efter 2007. 

Mönstret av ojämn demografisk utveckling är tydligt. Boverket visar i en 
studie från 2013, att 60 procent av de kommuner som har färre än 25 000 
invånare minskar sin befolkning, att Sveriges samlade befolkningsökning näs-
tan uteslutande sker i storstadsregionerna och i de större högskoleorterna. 
”Storstockholm står för 47 procent av hela landets folkökning”, visar Bover-
ket (2013).

Urbaniseringen och den ojämna demografiska utvecklingen har konse-
kvenser för arbetsmarknad, ekonomi, planering och politik i de kommuner 
som växer likväl som i de som krymper. Fjertorp (2013) har i en studie un-
dersökt de ekonomiska effekterna av befolkningsförändringar i svenska kom-
muner. Den samlade slutsatsen är att befolkningsförändringar är kostsamma 
– oavsett om kommunen växer eller krymper. I kommuner som växer ökar in-
vesteringsbehovet. Dessa investeringar tenderar att lånefinansieras, vilket gör 
att skuldsättningen per kommuninvånare ökar. I de kommuner som krymper 
ökar istället kostnadsnivåerna per invånare. En minskande folkmängd kan 
emellertid också leda till lägre investeringsnivåer och en minskande volym 
anläggningstillgångar, vilket kan innebära en minskande skuldsättning per in-
vånare (Fjertorp 2013, s. 28). Detta resultat stöds av andra studier, som visar 
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att de arbetsrelaterade skatteinkomsterna tenderar att minska i de kommuner 
som krymper, samtidigt som möjligheten att fördela löpande kostnader för 
förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreomsorg blir begränsad (Haase et 
al. 2012, s. 12; Hollander 2011, s. 132). Som en följd av detta tenderar skat-
tesatser och avgiftsnivåer att öka (Fjertorp 2013).

En del av den forskning som intresserat sig för befolkningsminskning-
ens konsekvenser har tagit fasta på att benägenheten att flytta över en kom-
mungräns är som störst bland ensamstående, unga, kvinnor, högutbildade 
och högavlönade (Megatrends 2011). En konsekvens av detta, är att köns-, 
ålders- och inkomststrukturen förändras i de krympande kommunerna (Am-
coff 2004). Detta anses kunna leda till norm- och värderingsförskjutningar i 
krympande kommuner. Den förändrade befolkningssammansättningen, me-
nar Neumann (2009), innebär att krympande städer presterar sämre avseende 
mångfald och socialt kapital. Befolkningen blir mer homogen i bemärkelsen 
att den blir äldre och mer präglad av personer med lägre utbildningsnivå – vil-
ket kan leda till att den samlade bilden av kommunens framtid och utveckling 
förändras.

En annan konsekvens av att kommuner krymper, är att den fysiska infra-
strukturen blir överdimensionerad. Hyreshus står tomma, affärslokaler svåra 
att hyra ut. Hus och tomter blir svåra att sälja. Den del av näringslivet som är 
beroende av lokal köpkraft får allt större problem att uppnå lönsamhet. Ser-
viceinrättningar såsom bank, vårdcentral och tandvård läggs inte sällan ner på 
grund av bristande kundunderlag. Skolor med otillräckligt elevunderlag läggs 
ner, men skolbyggnaderna fortsätter att generera kostnader om de inte kan 
säljas eller hyras ut till annan verksamhet.

Forskare har också pekat på att man i krympande kommuner får allt svå-
rare att upprätthålla bilden av att platsen är intressant att bo på och investera 
i. Det finns en stark tro på att kommunens ”image” påverkas negativt om den 
i allt för hög utsträckning förknippas med utflyttning och stagnation. Det 
anses därför vara svårt att prata om krympande processer, utan att de blir en 
självuppfyllande profetia (Haase et al. 2012, s.13). 

Den samlade bilden av de uppgifter och den forskning som presenteras 
ovan, är att negativ befolkningstillväxt är en etablerad trend som pågått i de-
cennier i nästan hälften av Sveriges kommuner. Den bild som framträder är 
också att minskande befolkningstal för med sig en rad utmaningar och pro-
blem, som den lokala politiken nödgas hantera. Givet detta förefaller det rim-
ligt att lokala beslutsfattare engagerar sig i arbetet med att utveckla en politik 
– idéer, strategier och beslut om prioriteringar – som syftar till att anpassa 
kommunen och dess verksamhet till dessa nya förutsättningar. 

Globala megatrender formar den demografiska utvecklingen 
Trots att hälften av Sveriges kommuner har en krympande befolkning, sak-
nas en systematisk överblick över vad kommunerna gör för att hantera de 
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utmaningar som detta medför. Svensk och internationell forskning om lokal 
utveckling har istället i stor utsträckning kommit att handla om lokal tillväxt 
och tillväxtpolitik (Pierre 2004). Detta är en spegling av de förändringar som 
utvecklingspolitiken genomgick under tidigt 1990-tal, och som innebar ett 
fördjupat fokus på tillväxt – på förutsättningar för tillväxt, och på målsätt-
ningen att ”undanröja hinder för tillväxt” (Pierre 2004, s. 7). Under 1990-ta-
lets första år förändrades dessutom synen på hur lokal och regional tillväxt 
kan åstadkommas. Förändringen gjorde avtryck inom såväl forskning som 
inom tillväxt- och utvecklingspolitik, och har beskrivits i termer av ett ”nytt 
regionalt utvecklingsparadigm” (Keating et al. 2003, s. 14), och som en ”in-
stitutionell vändning” (Amin 2001, s. 1237) i de teorier som gör anspråk på 
att förklara lokal och regional tillväxt.  

Det nya regionala utvecklingsparadigmet, och den institutionella om-
svängningen innebar att tillväxtanalyser under 1990-talets första hälft främst 
kom att fokusera på lokala och regionala institutioner såsom socialt kapital, 
förtroende, förmåga till innovation och entreprenörskap i sina försök att för-
klara skillnader i ekonomisk tillväxt och utveckling mellan regioner (Keating 
1998; 2003 et al.; Amin 2001; Tomaney och Ward 2000; Syssner 2006, s. 38; 
Erlingsson et al. 2011). Det stora intresset för de lokala och regionala förhål-
landenas betydelse för tillväxt är sannolikt en av anledningarna till att många 
kommuner (ofta i samarbete med lokalt närings- och föreningsliv), antagit 
lokala tillväxtprogram, som anger hur man i vill skapa förutsättningar för 
tillväxt och entreprenörskap i kommunen. Många är också de kommuner som 
– i hopp om att skapa tillväxt – arbetat med platsmarknadsföring, med lokal 
besöksnäring, och med lokala så kallade flaggskeppsprojekt (Syssner 2012). 
Trots dessa insatser uteblir tillväxten uppenbart i många kommuner, åtmins-
tone i strikt demografiskt hänseende. 

Om man vänder blicken från den forskning som ägnats åt att förklara 
lokal och regional tillväxtvarians, och istället rådfrågar den forskning som för-
sökt förklara varför vissa städer och kommuner krymper, så träder en något 
annan bild fram. Här söks inte förklaringar till demografisk förändring och 
regional tillväxtvarians i kommunernas eller regionernas förmåga att prestera 
vad gäller socialt kapital, entreprenörskap eller liknande. Internationell forsk-
ning om krympande städer har istället, bland annat, lyft fram förändringar på 
makronivå, såsom ekonomisk strukturomvandling, avindustrialisering, globa-
lisering, ökad rörlighet inom EU, åldrande befolkning och politiska föränd-
ringsprocesser som förklaringar till att vissa städer och kommuner krymper 
(Reckien och Martinez-Fernandez 2011, s. 1376; Haase et al.  2012, s. 10; 
Hollander och Nemeth 2011, s. 352). Man har också lyft fram förändringar 
på mesonivå (däribland urban utglesning), och på mikronivå (däribland för-
ändrade preferenser och beteenden hos befolkningen), som förklaringar till 
att vissa städer och kommuner krymper (Reckien och Martinez-Fernandez 
2011, s. 1376). Den bild som framträder i denna forskning, är att negativ 
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befolkningsutveckling orsakas av faktorer som är svåra för den lokala politiken 
att påverka. En framgångsrik tillväxtpolitik kan möjligen innebära att den po-
tential en kommun har, utnyttjas till fullo. Men, den megatrend som urbani-
seringen och den ojämna demografiska utvecklingen utgör kan, i ljuset av den 
forskning som återges ovan, svårligen vändas med hjälp av lokal tillväxtpolitik. 

Givet att demografisk förändring är en global megatrend, torde de möjlig-
heter svenska kommuner har att vända denna trend vara begränsade. Detta 
sakförhållande talar för att svenska kommuner – även om de bedriver en lokal 
tillväxtpolitik – bör ha en beredskap för att på ett systematiskt och strategiskt 
sätt möta de utmaningar som en fortsatt negativ befolkningstillväxt för med 
sig. 

Kommunal anpassningspolitik i praktiken
Lokal anpassningspolitik är inte vedertaget, vare sig som begrepp eller som po-
litikområde. Trots det fattar kommunala företrädare regelbundet beslut som 
syftar till att anpassa kommunen och dess verksamhet till nya förutsättningar. 
I en studie av fem kommuner som krymper har vi studerat budgetdokument 
och årsberättelser för att se dels hur man i dessa texter förhåller sig till demo-
grafisk förändring, dels vilka åtgärder man uppger att man vidtar för att be-
möta den situation som en negativ befolkningstillväxt för med sig (Edwards-
son och Syssner 2014). 

Studien visar att kommuner samarbetar med varandra på olika sätt. Detta 
kan vara för servicefunktioner såsom fakturering, lönehantering, telefoni och 
bredband i syfte att minska kostnader och i syfte att öka kvaliteten i den lilla 
kommunens verksamhet. I vissa kommuner samarbetar man kring nämnder 
och förvaltningar. Studien indikerar också att man delar på viktiga expert-
funktioner såsom jurist-, miljöinspektör och liknande. Studien pekar också på 
att man i de kommuner som ingår i vår studie, tagit beslut som upplevts som 
svåra; byskolor har lagts ner och äldreomsorgen har koncentrerats till större 
enheter. I vissa fall har rivning av kommunägda byggnader, och en ambitions-
minskning vad gäller gatuunderhållet lyfts fram som nödvändiga åtgärder 
(Edwardsson och Syssner 2014).

Vi ser alltså tecken på att det bedrivs vad man skulle kunna kalla en lo-
kal anpassningspolitik i svenska kommuner som krymper. Detta är emellertid 
inte ett politikområde som beskrivs på ett sammanhållet sätt i strategidoku-
ment som kommuniceras till medborgarna i kommunen. Här ser vi en stor 
skillnad i jämförelse med politikområdet tillväxtpolitik. Tillväxtpolitiken har 
ofta processats i samråd över partigränser, och inte sällan i dialog med fören-
ings- och näringsliv. Lokala beslutsfattare förefaller också ha lätt för att på ett 
överskådligt sätt beskriva och redogöra för vilka insatser som görs för att skapa 
tillväxt. Samtidigt tycks de ha förhållandevis svårt för att på ett översiktligt sätt 
redogöra för vilka insatser som görs för att anpassa kommunens verksamhet 
till nya omständigheter i samband med befolkningsminskning. I flera av våra 
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intervjuer har vi till och med fått intryck av att framförallt förtroendevalda 
politiker helst undviker att tala om dessa insatser. Ur ett medborgar- och de-
mokratiperspektiv är detta naturligtvis problematiskt. 

Eftersom svenska kommuner sällan har uttalade strategier för sitt anpass-
ningsarbete, kan det vara svårt för medborgare att ta ställning till olika anpass-
ningspolitiska alternativ. Precis som mer specifika vallöften fungerar politiska 
program som ”avsiktsförklaringar inför kommande mandatperioder och som 
grund för utvärdering av vad partierna har åstadkommit under gångna man-
datperioder” (Oscarsson et al. 2008, s. 114). När program och uttalade stra-
tegier för anpassningspolitiken inte finns, är det svårt för medborgarna att i 
samband med allmänna val avgöra om de sympatiserar med de idéer som kan-
didater och representanter står för. Möjligheter till transparens och ansvars-
utkrävande minskar om de insatser som görs inte beskrivs på ett systematiskt 
sätt. Givet detta torde en formulerad och tydligt redovisad anpassningspolitik 
bidra till att fördjupa den lokala demokratin i kommuner som krymper. 

Avslutning
I den här texten har jag argumenterat för att svenska kommuner behöver ut-
veckla vad man kan kalla en lokal eller kommunal anpassningspolitik. Argu-
menten har varit att hälften av Sveriges kommuner krymper, och att lokal 
tillväxtpolitik sannolikt inte förmår ändra på den globala megatrend som ur-
banisering och befolkningskoncentration innebär. Argumentet har också varit 
att svenska kommuner redan idag vidtar åtgärder för att anpassa kommunen 
till nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, även om dessa åtgärder 
sällan beskrivs på ett systematiskt sätt. 

En fördel med systematiska beskrivningar av den samlade lokala anpass-
ningspolitiken, är att medborgare, forskare och andra bedömare, skulle ha 
lättare att se konfliktlinjer och intressemotsättningar i den förda politiken. En 
annan fördel med sådana beskrivningar, är att de kan fungera som verktyg för 
lärande. Det kan finnas kommuner som skulle kunna bli förebilder i arbetet 
med att hitta strategier för anpassning – bara de förmådde kommunicera sina 
strategier till andra på ett sammanhållet sätt. 
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