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4. Befolkning 
4.1 Inledning 
De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga 
befolkningsprognoser är gjorda av Statisticon. Företaget har många års 
erfarenhet av att arbeta med befolkningsprognoser. De tar regelbundet fram 
prognoser åt mer än 70 kommuner i landet vilket gör dem till en av Sveriges 
största leverantörer av befolkningsprognoser. Statisticons prognoser för 2018-
2027 har använts om inte annat anges.   

Med hjälp av prognoserna får kommunen ett bra planeringsunderlag för 
framtiden. Det blir möjligt att förutse hur efterfrågan på kommunal service 
kommer att förändras över tiden och det finns en möjlighet att anpassa 
budgeten så att behoven idag och i morgon tillgodoses. Kapitlet om befolkning 
ligger till grund för alla beräkningar och prognoser i de gemensamma 
planeringsförutsättningarna 2019.  

4.2 Nuläge 
Gällivare kommun har haft en negativ befolkningsutveckling under många år. 
Kommunen har endast haft en positiv befolkningsutveckling sju gånger under de 
senaste 49 åren. Enligt SCB:s statistik hade kommunen 26 162 st invånare 
1968. Invånarantalet har sedan minskat nästan varje år. Sedan 1998 har antalet 
invånare i kommunen minskat från 20 987 st till 17 825 st 2017. Det innebär att 
antalet invånare i kommunen har minskat med ca 15 procent de senaste 20 
åren. 2017 hade kommunen en fortsatt befolkningsminskning då antalet 
invånare minskade med 131 st. Gällivare kommun hade en av de största 
befolkningsminskningarna i Sverige under 2017 (endast 5 kommuner minskade 
mer). Under år 2018 har befolkningstrenden fortsatt nedåt. Befolkningen uppgick 
till 17 715 st i slutet av kvartal 2, vilket är en minskning med 110 invånare 
sedan slutet av 2017. Under kvartal 2 2018 är det endast 2 kommuner som har 
minskat antalet invånare mer än Gällivare. SCB:s årsstatistik för 2018 publiceras 
i mitten eller slutet av februari 2019.  
 

 

Figur 4.1. Gällivare kommuns befolkningsutveckling 1968-2017. Källa: SCB. Figur: Befolkningsdata.se Datum: 
2018-05-30. 



Befolkningspyramiderna nedan ger en bild av åldersstrukturen i Gällivare 
kommun. Pyramiden ger också en fingervisning om den framtida 
befolkningsutvecklingen. In- och utbuktningar i pyramiden kommer successivt 
att förflyttas uppåt allteftersom tiden går, och man kan t.ex. se hur antalet barn i 
skolåldern eller hur antalet pensionärer kommer att förändras framöver. 1968 
hade Gällivare en mycket förmånlig befolkningsstruktur med många barn och 
ungdomar. De stora utflyttningarna från kommunen är en av de största 
faktorerna till att befolkningspyramiden förändrats så kraftigt. Den yngre 
generationen har en större flyttbenägenhet än den äldre vilket får effekter på 
befolkningspyramiden. Av pyramiden 2017 framgår att det råder ett underskott 
av barn och unga i åldern 0-19 år. I åldern 50-69 år finns det en större andel av 
både kvinnor och män i Gällivare kommun. Denna grupp kommer att lämna 
arbetslivet inom de närmaste åren. Åldersgruppen 25-29 år har en positiv 
utveckling i Gällivare kommun vilket innebär goda förutsättningar för 
befolkningsutvecklingen i kommunen.  
 

 
Figur 4.2. Gällivare kommuns befolkningspyramid 1968.  Källa: SCB. Figur: Gällivare kommun Datum: 2018-
05-30. 
 
 

 



Figur 4.3. Gällivare kommuns befolkningspyramid 2017.  Källa: SCB. Figur: Gällivare kommun Datum: 2018-
05-30. 

 

 

4.2.1 Barn och ungdomar 0-20 år  
Befolkningen i åldern 0-20 år är den lägsta sedan mätningarna startade 1968. 
Antalet barn och ungdomar uppgår nu till 3601 stycken i Gällivare kommun. 
Anledningen till att befolkningen inom åldern 0-20 år minskar snabbt är de stora 
barnkullar som föddes under 1990-talet nu är vuxna. Det minskade antalet 
ungdomar påverkar även arbetslös-hetsstatistiken positivt för ungdomar. 
 

 
Figur 4.4. Befolkning i åldern 0-20 år i Gällivare kommun 2000-2017. Källa: SCB. Figur: Befolkningsdata.se.  
Datum: 2018-05-30.  

 

Antal födda barn i Gällivare kommun är i en positiv trend för närvarande. Det 
beror till största delen på att 90-tals generationen nu börjar bilda familj. Antalet 
födda barn har ökat från 142 st 2010 till 204 st 2017, vilket är en ökning med ca 
30 procent på 7 år.  
 

 

 



 
Figur 4.5. Antal födda barn i Gällivare kommun 2000-2017. Källa: SCB. Figur: Befolkningsdata.se.  
Datum: 2018-05-30.  

 

 

 

 

4.2.2 Åldersgrupperna 19-24 år och 25-34 år 
Åldersgrupperna 19-24 år och 25-34 år är de som har störst påverkan på 
demografins utveckling i Gällivare kommun. Detta beror främst på 
flyttbenägenheten och att fruktsamheten (benägenheten att föda barn) är som 
högst i dessa åldersgrupper.  

 
4.2.2.1 Fruktsamheten i Gällivare kommun 
Antal barn som föds beror dels på antalet kvinnor i fertil ålder, dels på 
kvinnornas benägenhet att bli föräldrar. Med hjälp av fruktsamheten och antal 
kvinnor i fertil ålder kan man beräkna hur många barn som förväntas födas 
framöver. Fruktsamheten är som högst hos 26-åriga kvinnor i Gällivare kommun 
som föder ca 16 procent av alla barn. Inom åldersspannet 25-34 år är 
fruktsamheten tre gånger högre än för de andra åldersgrupperna i Gällivare 
kommun. 
 
Den summerade fruktsamheten i alla åldersklasser är högre i Gällivare kommun 
än i riket i stort. Gällivare hamnar på plats 88 i riket av de kommuner som har 
högst summerad fruktsamhet under 2017. Detta innebär att kvinnor bosatta i 
Gällivare kommun förväntas föda fler barn än kvinnor bosatta i de flesta andra 
kommuner. Detta kommer att förbättra kommunens demografi något de 
kommande åren.   
 

 



 

Figur 4.6. Fruktsamhet efter ålder i Gällivare kommun 2015-2017. Källa: SCB. Figur: Befolkningsdata.se. 
Datum: 2018-05-30. 

 

4.2.2.2 Flyttbenägenheten i Gällivare kommun 
Flyttbenägenheten visar på sannolikheten att en person i en viss ålder flyttar från 
kommunen. I Gällivare kommun tenderar personer i åldern 21 år ha den högsta 
flyttbenägenheten med 17,8 procent i genomsnitt under perioden 2015-2017. 
Detta innebär att 17,8 procent av alla 21-åringar under ett givet år flyttar från 
kommunen. När det gäller flyttbenägenheten fördelat per kön finns det en större 
skillnad mellan könen i åldrarna 19-23 år där kvinnorna i i betydligt högre 
omfattning flyttar från kommunen. Kvinnorna i åldern 21 år har störst 
flyttbenägenhet med 27 procent. Männen är som mest flyttbenägna vid 26 år, 
där 12 procent flyttar under ett givet år.  

Figur 4.7. Flyttbenägenhet efter ålder och kön i Gällivare kommun 2015-2017. Källa: Befolkningsdata.se. Figur: 

Befolkningsdata.se. Datum: 2018-05-30. 

Totalt sett är flyttbenägenheten som störst i åldersspannet 20-30 år. Vill man 
påverka kommunens demografiska sammansättning på kort och lång sikt måste 



man göra förändringar som påverkar in- och utflyttningsmönstren för detta 
åldersspann.  

Figur 4.8. Flyttbenägenhet efter ålder i Gällivare kommun 2015-2017. Källa: Befolkningsdata.se. Figur: 

Befolkningsdata.se. Datum: 2018-05-30. 

 

4.2.3 65 år och äldre   
Den genomsnittliga medellivslängden i kommunen har minskat de senaste åren. 
Männens medellivslängd minskar stadigt. I Gällivare kommun lever kvinnor i 
snitt tills de är 83,3 år medan männens medellivslängd är 76,8 år. Kvinnorna i 
Gällivare kommun lever något kortare än kvinnor i riket. Männen fortsätter att 
halka efter och ligger nu 3,8 år efter riket (riket: 80,4 år). 

 

 
Figur 4.9. Invånare 65+ år, andel (%) av befolkningen i Gällivare, Kiruna, länet och riket. Källa: SCB Figur: 
Gällivare kommun. Datum: 2018-06-04. 

  



 
Figur 4.10. Invånare 80+, andel (%) av befolkningen Källa: SCB Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

 

4.3 Framtid 
Utvecklingen av en kommuns befolkning drivs av antalet födda, döda, in- och 
utflyttade och dessa kallas för förändringskomponenter. Komponenterna utgör 
stommen i prognoser och bestämmer tillsammans med åldrandet hur 
folkmängden och dess sammansättning utvecklas. Enligt Statisticons 
befolkningsprognoser kommer Gällivare kommuns folkmängd att minska från 17 
825 invånare 2017 till 16 899 invånare 2027.  
 

 

Figur 4.11. Gällivare kommuns befolkningsprognos 2011-2027. Källa: SCB/ Statisticon. Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara -55 personer per år och 
födelseöverskottet -37 personer per år. Antalet inflyttade beräknas vara i 
genomsnitt 636 personer per år medan antalet utflyttade uppskattas till att vara 
691 personer.  



 
Antalet barn som föds förväntas vara 188 per år i genomsnitt under 
prognosperioden medan antalet avlidna uppskattas till 225 personer. Detta 
medför en naturlig befolkningsförändring med -37 personer per år.  
 

 
Figur 4.12. Gällivare kommuns befolkningspyramid 2027 (prognos). Källa: Statisticon. Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-05-30. 

 

Genomsnittsåldern för befolkningen i kommunen har ökat i snabb takt de 
senaste 20 åren. Från 1994 till 2017 har medelåldern ökat med 6 år till 45 år. 
Enligt prognosen kommer medelåldern ligga kvar på 44-45 år fram till 2027.  
 

 
Figur 4.13. Genomsnittsålder i Gällivare kommun och riket 1968-2027 Källa: SCB/ Statisticon Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-06-04. 

 
 



4.3.1 Barn och ungdomar 0-18 år 

Antal födda barn kommer enligt prognosen att uppgå till 188 st i snitt per år 
under åren 2018-2027. Det är ett högre födelsesnitt än vad kommunen har haft 
under 2000-talet. Snittet under 2000-talet ligger på 167 st födda per år.   
 

 
Figur 4.14. Antal födda i Gällivare kommun 2000-2027 (prognos) Källa: SCB/ Statisticon Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

 

Antalet 0-18 åringar beräknas öka något under prognosperioden 2018-2027. 
Detta efter att ha minskat konstant sedan 1980.  
 

 
Figur 4.15. Antal 0-18 åringar i Gällivare kommun 1980-2027 (prognos) Källa: SCB/ Statisticon Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

4.3.2 Åldersgrupperna 19-24 år och 25-34 år 
Åldersgrupperna 19-24 år och 25-34 år är de som har störst påverkan på 
demografins utveckling i Gällivare kommun. Detta beror främst på 



flyttbenägenheten och att fruktsamheten (benägenheten att föda barn) är som 
högst i dessa åldersgrupper.  
 
Enligt Statisticons prognos för Gällivare kommun 2018-2027 framgår det att 
personer i åldersgruppen 19-24 år beräknas minska från 1037 st till 961 st. 
Eftersom utgångsläget försämras är det viktigare än någonsin att försöka minska 
utflyttningen för denna grupp. 
 

 

Figur 4.16. Antal 19-24 åringar i Gällivare kommun 2000-2027 (prognos). Källa: SCB/ Statisticons prognos. 
Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

I åldersgruppen 25-34 år beräknas antalet invånare också minska från 2334 st 
till 2032 st under prognosperioden. Detta är negativt för den fortsatta 
utvecklingen av befolkningen då denna åldersgrupp har tre gånger högre 
födelsetal än någon av de andra åldersgrupperna.  
 

 



Figur 4.17. Antal 24-35 åringar i Gällivare kommun 2000-2027 (prognos). Källa: SCB/ Statisticons prognos. 
Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

4.3.3 65 år och äldre  
Antalet 65 år och äldre kommer enligt prognosen för 2018-2027 att minska med 
21 personer. Den största ökningen sker i gruppen 80-100 år som beräknas öka 
med 141 personer. Inom gruppen 65-79 år kommer antalet personer att minska 
med 162 st. En anledning till att antalet 65-79 åringar minskar är att de är mer 
benägna att flytta från Gällivare kommun än vad deras jämnåriga i andra 
kommuner är.  

 
Figur 4.18. Antal 65 år och äldre i Gällivare kommun 2000-2027. Källa: SCB/ Statisticon. Figur: Gällivare 
kommun. Datum: 2018-06-04. 

 

Tidigare prognoser från Statisticon har visat att det är svårt att beräkna antalet 
äldre på lång sikt på grund av osäkerheten i mortaliteten.  
  
4.3.4 Befolkningsmål  
I Gällivare kommuns kommunplan som innehåller budget och målsättningar för 
tiden 2019-2021 har ett övergripande mål för befolkningen beslutats. Gällivare 
kommun ska ha 20 000 invånare år 2030.  
 
I Gällivare kommuns översiktsplan giltig 2014-2025 anges att befolkningsmålet 
för kommunen är en ökning med 5 000 invånare inom en 20-års period. Målet 
innebär även att landsbygdens befolkningsutveckling ska utgöra 10 procent av 
den planerade befolkningstillväxten. 
 
Statisticons befolkningsprognoser till 2027 visar utifrån nuvarande demografiska 
förutsättningar att befolkningen att minska under perioden fram till 2027. 
Målsättningarna om befolkningsökning kommer inte att uppfyllas med nuvarande 
förutsättningar.  
 



 
 
4.4 Utmaningar 
Åldersgrupperna 19-24 år och 25-34 år är de som har störst påverkan på 
demografins utveckling i Gällivare kommun. Detta beror främst på 
flyttbenägenheten och att fruktsamheten (benägenheten att föda barn) är som 
högst i dessa åldersgrupper. Enligt Statisticons prognos för Gällivare kommun 
2018-2027 framgår det att personer i åldersgruppen 19-24 år beräknas minska 
från 1037 st till 961 st. Eftersom utgångsläget försämras är det viktigare än 
någonsin att försöka minska utflyttningen för denna grupp. 
I åldersgruppen 25-34 år beräknas antalet invånare också minska under 
prognosperioden. Detta är negativt för den fortsatta utvecklingen av 
befolkningen då denna åldersgrupp har tre gånger högre födelsetal än någon av 
de andra åldersgrupperna.  
 
Antalet 65 år och äldre kommer enligt prognosen för 2017-2026 att minska med 
21 personer. Det kommer dock att ske en ökning i gruppen 80-100 år som 
beräknas öka med 141 personer.  

Statisticons befolkningsprognoser till 2027 visar utifrån nuvarande demografiska 
förutsättningar att befolkningen att minska under perioden fram till 2027. 
Målsättningen att öka befolkningen kommer inte att uppfyllas med nuvarande 
förutsättningar. 

  



 


