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SAMMANFATTNING 
 

Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under 

prognosperioden 2015–2025 ökar med cirka 570 personer, från 28 737 år 2014 till 

en bit över 29 300 år 2025. I en utblick mot år 2030 väntas tillväxten ha avtagit 

något och befolkningen då uppgå till strax över 29 100 invånare. 

 

Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015–2018 som ligger bakom den 

förväntade befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen återgå 

till den nedåtgående trend som rådde dessförinnan. 

 

 

Prognosen för perioden 2015–2025 innebär följande: 

 

- Folkmängden ökar med cirka 570 personer från 28 737 till strax över 

29 000. 

 

- Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 20. 

 

- Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med 270. 

 

- Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med 100. 

 

- Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19–64 år minskar med närmare 

600 personer. 

 

- Antalet yngre pensionärer 65–79 år ökar med 320. 

 

- De äldre pensionärerna 80 år och äldre ökar med 450.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Befolkningsprognosen avser åren 2015–2025 med en utblick mot 2030 (den 31/12 

respektive år). Prognosen görs fördelad på ålder och kön. Startbefolkningen är 

folkmängden 2014-12-31. De förändringar som sker i prognosen bygger på 

antaganden om befolkningens förändringskomponenter, dvs. födda, döda samt in- 

och utflyttare. 

 

Antal födda 
Beräknas genom åldersspecifika fruktsamhetstal, dvs. hur många barn som 

kvinnor i en viss ålder förväntas föda. Kommunspecifika fruktsamhetstal 

(genomsnitt för de senaste 3 åren) används och fruktsamhetsutvecklingen antas 

följa SCB:s riksprognos. 

 

Fruktsamhetstalet har under lång tid varit högre i Gislaved än i riket, även om 

skillnaden har minskat något på senare år. Exempelvis har det genomsnittliga 

fruktsamhetstalet under 2000-talet legat på strax över 2 barn per kvinna i Gislaveds 

kommun, vilket kan jämföras med 1,8 barn per kvinna i riket. 

 

Antal döda 
Dödsrisker (risken att dö vid en viss ålder) fördelade på kön och ålder används för 

att beräkna antalet döda. Utgångspunkten är rikets dödsrisker, men en viss 

justering sker till förhållandena i kommunen. Medelvärde för de tio senaste åren 

används (2005–2014). Utvecklingen av dödsriskerna antas sedan följa SCB:s 

riksprognos, vilket innebär att dödsriskerna minskar under perioden.  

 

Medellivslängden i Gislaved är marginellt högre än i riket som helhet, 80,4 år för 

män och 83,8 år för kvinnor.  

 

Antal inflyttare 
Vad gäller inflyttningen till Gislaved från övriga riket används ett genomsnitt av hur 

inflyttningen till kommunen har sett ut de senaste tre åren. När det gäller den 

framtida utvecklingen antas att den åldersfördelade andelen personer i riket som 

väljer att flytta till kommunen kommer att bestå. Om antalet personer i riket då ökar 

i en enskild ålder kommer det få till följd att antalet inflyttare till länet och 

kommunerna också ökar i den åldern. 

 

Med anledning av den rådande flyktingsituationen har den ordinarie 

prognosmodellen arbetats om något för att bättre anpassas till aktuella 

inflyttningsnivåer. Detta innebär att inrikes inflyttning och inflyttning från utlandet 

har beräknats separat i prognosmodellen. Den genomsnittliga invandringen till 

Gislaveds kommun under de senaste tre åren har antagits följa SCB:s 

invandringsprognos för riket. Därtill har hänsyn tagits till Gislaveds andel av rikets 

mottagande.  

 

  



8 

 

Antal utflyttare 
Beräknas genom utflyttningsrisker, dvs. risken att en person flyttar vid en viss 

ålder. Kommunspecifika utflyttningsrisker baserade på medelvärdet för de senaste 

tre åren används. 

 

Även vad gäller utflyttningsrisker har modellen anpassats något utefter 

flyktingsituationen. I prognosmodellen görs antaganden om en något ökad 

utflyttning under de närmaste åren, utöver den ökning som kommer som ett 

resultat av befolkningsökningen. 

 

Osäkerhet i prognosen 
Det är viktigt att vara medveten om den osäkerhet som finns i en 

befolkningsprognos. Generellt kan sägas att osäkerheten blir större för varje år 

prognosen sträcker sig då de avvikelser som uppstår förstärks för varje år. För 

mindre kommuner är den relativa avvikelsen större.  

 

Osäkerheten är som störst för flyttåldrarna, dvs. de som befinner sig i åldrarna 19–

29 år. På några års sikt är även osäkerheten stor för de allra yngsta åldrarna 

eftersom de då utgörs av en stor andel som inte var födda när prognosen gjordes. I 

slutet av prognosperioden innefattar det alla barn i åldrarna 0–11 år. Det är också 

en relativt stor osäkerhet bland de allra äldsta. 

 

Att använda åldersintervaller i stället för ettårsklasser vid redovisning av resultaten 

är ett sätt att minimera osäkerheten som finns i de enskilda åldrarna. Ett annat bra 

tips vid redovisning av resultaten är att avrunda siffrorna till närmaste 10-tal, vilket 

är ett sätt att tydliggöra för prognosanvändaren att det handlar om beräkningar. 
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PROGNOS FÖR HELA KOMMUNEN 
 

Folkmängden i Gislaveds kommun beräknas öka med 575 personer till år 2025. År 

2014 var invånarantalet 28 737 och år 2025 väntas antalet uppgå till strax över 

29 300 (samtliga uppgifter avser den 31/12 respektive år). I en utblick mot år 2030 

förväntas folkmängden uppgå till omkring 29 100.  

 

Förändringarna beror framförallt på variationer i in- och utflyttningen, där flyttnettot 

väntas vara fortsatt positivt under de kommande tre åren för att därefter mattas av 

och återgå till ett läge med en högre utflyttning än inflyttning. 

 

Tabellen nedan visar folkmängdsutvecklingen åren 2015–2025 för olika 

åldersgrupper. Utvecklingen visas även i ett linjediagram för prognosåren och med 

en utblick mot år 2030. 

 

Tabell 1 Prognostiserad befolkningsutveckling fördelat på åldersklasser 

i Gislaveds kommun 

År Folkmängd efter åldersklasser Totalt 

 

0–5 6–15 16–18 19–64 65–79 80+ 
 

2014 1 918 3 472 1 137 16 432 4 164 1 614 28 737 

2015 1 963 3 656 1 137 16 595 4 235 1 631 29 217 

2016 1 997 3 754 1 141 16 596 4 315 1 628 29 431 

2017 2 026 3 833 1 151 16 568 4 350 1 639 29 567 

2018 2 030 3 850 1 172 16 418 4 391 1 659 29 520 

2019 2 009 3 850 1 176 16 279 4 405 1 721 29 440 

2020 1 999 3 846 1 182 16 134 4 478 1 728 29 367 

2021 1 992 3 834 1 194 16 063 4 517 1 758 29 358 

2022 1 985 3 810 1 208 16 016 4 517 1 819 29 355 

2023 1 973 3 785 1 233 15 926 4 532 1 896 29 345 

2024 1 959 3 776 1 230 15 888 4 486 1 995 29 334 

2025 1 941 3 744 1 237 15 840 4 482 2 068 29 312 

 

 

Diagram A Faktisk folkmängd 1975–2014 samt prognos 2015–2025 och 

utblick mot 2030 
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Födda och döda 
Födelsenettot, det vill säga antal födda minus antal döda, har under lång tid varit 

positivt i Gislaveds kommun. Nettot har dock minskat i storlek över tid och år 2012 

var antalet dödsfall för första gången högre än antalet födslar i kommunen.  

 

Att födelsenettot har minskat är framförallt ett resultat av att antalet födda i 

kommunen har minskat. Medan antalet årliga dödsfall har legat relativt konstant 

omkring 250–300 avlidna per år har antalet nyfödda barn minskat stadigt, från 476 

barn under babyboomåret 1990 till 309 barn år 2014.  

 

Såväl antalet födda som antalet döda påverkas i hög grad av åldersstrukturen i 

kommunen. I takt med att den förhållandevis stora gruppen kommuninvånare födda 

omkring år 1990 uppnår barnafödande åldrar förutspår prognosen därmed en viss 

ökning av antalet födslar fram till och med år 2018, varefter antalet väntas minska 

igen.  

 

Antalet dödsfall, som till största del beror på antalet äldre invånare i kommunen, 

väntas öka långsamt under hela prognosperioden. 

 

Diagram B Faktiskt antal födslar och dödsfall 1975–2014, prognos 2015–

2025 samt utblick mot 2030 

 

In- och utflyttning 
Gislaveds kommun har under hela 2000-talet haft ett negativt flyttnetto, om än med 

ganska stora variationer från år till år. År 2005 var det 322 personer fler som 

flyttade från Gislaved än som flyttade till kommunen medan skillnaden tre år 

senare endast var 20 personer.  

 

År 2015 beräknas flyttnettot istället utgöras av ett inflyttningsöverskott på omkring 

450 personer, vilket ofrånkomligt skapar en viss osäkerhet kring det framtida läget. 

Hur länge kommer de nuvarande nivåerna av flyktingmottagandet att hålla i sig? 

Hur stor andel av rikets mottagande kommer Gislaveds kommun att stå för 

framöver? Och hur många av de som flyttar till Gislaved kommer att bo kvar där 

under de närmaste åren? 
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Diagram C Faktiskt antal in- och utflyttningar 1975–2014, prognos 2015–

2025 samt utblick mot 2030 

 
För att beakta de unika demografiska förutsättningar som råder har den 

prognosmodell som i ordinarie fall används kompletterats med antaganden om 

framtida inflyttningar, på nationell såväl som på kommunal nivå. Exempelvis 

beräknas inrikes inflyttning och invandring från utlandet separat i prognosmodellen.  

 

Den inrikes inflyttningen beräknas liksom tidigare på så sätt att de senaste årens 

genomsnittliga inflyttning till Gislaved antas förändras i takt med den av SCB 

prognostiserade befolkningstillväxten i riket. Antagandet är att den åldersfördelade 

andelen personer i riket som väljer att flytta till kommunen kommer att bestå. Om 

antalet personer i riket då ökar i en enskild ålder kommer det få till följd att antalet 

inflyttare till länet och kommunerna också ökar i den åldern. 

 

Vad gäller inflyttningen från utlandet har denna beräknats separat från den inrikes 

inflyttningen. Prognosen utgår här ifrån den genomsnittliga invandringen till 

Gislaveds kommun under de senaste tre åren och prognostiserar en framtida 

utveckling av denna utifrån SCB:s invandringsprognos för riket. Därtill har vissa 

korrigeringar skett givet Gislaveds andel av rikets mottagande år 2015.  

 

Det genomsnittliga kommunmottagandet i Gislaveds kommun för de senaste tre 

åren 2012–2014 var 122 personer per år. Detta motsvarar ungefär 0,37 procent av 

det genomsnittliga kommunmottagandet i hela riket under motsvarande period. 

Storleksmässigt utgör Gislaveds kommun knappt 0,30 procent av befolkningen i 

riket vilket innebär att kommunen under de senaste tre åren haft ett mottagande 

som legat något över vad som skulle vara ett proportionerligt mottagande endast 

baserat på befolkningsstorlek. 

 

Under de första 11 månaderna år 2015 har kommunmottagandet i Gislaved 

uppgått till 385 personer, vilket motsvarar ungefär 13,2 personer per 1 000 

invånare. Detta kan jämföras med 46 205 personer i riket, motsvarande ungefär 

4,7 personer per 1 000 invånare.  

 

I prognosen justeras den förväntade invandringen till kommunen utifrån denna 

andel och antagandet görs att den successivt kommer att minska under de 

kommande åren. 
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Tabell 2 Kommunmottagna i Gislaveds kommun 2012–2015 

  2012 2013 2014 2015* 

Kvotflykting 
 

3 36 30 

Person från anläggningsboende (ABO) i 
Migrationsverkets mottagningssystem 

24 32 37 43 

Person från eget boende (EBO) i 
Migrationsverkets mottagningssystem 

3 42 29 189 

Anhöriga 36 103 21 123 

Totalt 63 180 123 385 

varav ensamkommande flyktingbarn 6 2 14 15 

*Jan-nov 2015 

 

Vidareflyttning 

Samtidigt som det är viktigt att analysera den ökade inflyttningens direkta effekter 

på befolkningsstorleken i kommunen är det även viktigt att beakta den effekt som 

en ökad inflyttning har på utflyttningen från kommunen. Detta gäller inte minst 

flyktinginvandring då vidareflyttningen inom riket under ett par år efter 

kommunmottagandet kan antas vara relativt hög. Detta märktes inte minst under 

åren 1985–1994 då den så kallade ”Hela Sverige-strategin” tillämpades med syfte 

att bryta koncentrationen av invandrare i storstadsregionerna. Resultaten från 

strategin blev dock nedslående då en hög andel av de som utplacerats valde att 

vidareflytta så snart de fick möjlighet. 

 

Att förutspå hur dessa vidareflyttningsmönster kan komma att se ut är dock inte 

helt enkelt. I rapporten Vart tar invandrarna vägen? – Vidareflyttning under 00-talet, 

till, från och inom Stockholms län bland nyanlända flykting-, arbets- och 

äktenskapsinvandrare konstateras att det inom Sverige finns ett visst nettoflöde av 

vidareflyttande invandrare till Stockholmsregionen samt att invandrare från andra 

länder än OECD-/EU25 står för merparten av denna nettoflyttning.  

 

I motsats till ett sådant nettoutflöde från de mindre kommunerna mot 

storstadsregionerna hade Gislaved under 2015 ett kraftigt positivt netto av 

vidareflyttare. Under januari till november 2015 flyttade 49 personer, 

kommunmottagna i Gislaved under de senaste 24 månaderna, till en annan 

kommun. Samtidigt flyttade 182 personer mottagna i en annan kommun till 

Gislaved. Nettot av vidareflyttandet till och från kommunen 24 månader efter 

uppehållstillståndet under de senaste två åren uppgick således till 133 personer.  

 

Tabell 3 Vidareflyttningar till och från Gislaveds kommun  

under 2015  

  Från Gislaved Till Gislaved 

Samma kommun, tidsdifferens inte 0 5 5 

Vidareflytt 0-3 månader 10 51 

Vidareflytt 3-6 månader 3 53 

Vidareflytt 6-12 månader 23 38 

Vidareflytt 12-18 månader 3 27 

Vidareflytt 18-24 månader 5 8 

Totalt 49 182 
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Huruvida det positiva nettot av vidareflyttningar kommer hålla i sig framöver är 

förstås svårt att svara på och i prognosmodellen görs antaganden om en något 

ökad utflyttning under de närmaste åren, utöver den ökning som kommer som ett 

resultat av befolkningsökningen. Denna ökning mattas dock av i takt med att 

inflyttningen till kommunen beräknas minska.  

 

Män och kvinnor 

 

Könsfördelningen i kommunen är något ojämn med ett mansöverskott på strax 

över en procentenhet. Skillnaden väntas öka ytterligare något inledningsvis för att 

därefter minska stadigt mot de senare åren i prognosen. 
 

Yngre åldrar 

Åldersklasserna 0–5, 6–15 och 16–18 år 

Antalet barn i förskoleåldern 0–5 år väntas öka till och med år 2018, från 1 918 

barn år 2014 till omkring 2 030 år 2018. Därefter förutspås en relativt konstant 

minskning av antalet barn 0–5 år under resterande del av prognosperioden. År 

2025 väntas antalet uppgå till omkring 1 940 barn för att fem år senare, år 2030, ha 

minskat med ytterligare 100 personer till cirka 1 840 barn. Den inledande ökningen 

beror till stor del på den ökade inflyttningen under de kommande åren. När denna 

sedan avtar, samtidigt som de barn i åldern 0–5 år som nu flyttar till Gislaved blir 

äldre, minskar åldersgruppen i storlek. Därtill påverkas gruppen även av en relativt 

konstant minskning i antalet kvinnor i barnafödande åldrar, vilket får till följd att 

antalet födslar också väntas minska från omkring år 2018 och framåt. 

 

Diagram D Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 0–5, 6–15 

och 16–18 år 

 
 

Antalet barn i grundskoleåldern (6–15 år) väntas öka kraftigt under de kommande 

åren, från 3 472 barn år 2014 till omkring 3 850 barn år 2019. Därefter vänder 

kurvan långsamt nedåt igen och antalet barn väntas år 2025 uppgå till omkring 

3 750. Trenden väntas därefter hålla i sig även under de påföljande fem åren för att 

år 2030 uppgå till omkring 3 675 barn. 
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Ökningen av antalet invånare i gymnasieåldern, 16–18 år, väntas hålla i sig något 

längre än för föregående två åldersgrupper. Mellan år 2014 och år 2025 väntas 

antalet öka med omkring 100 ungdomar, från 1 137 till omkring 1 240. I utblicken 

mot år 2035 minkar dock antalet något för att år 2030 uppgå till cirka 1 180 

personer. 

 

Förvärvsarbetande 

Åldersklassen 19–64 år 

Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar, 19–64 år, förväntas enligt prognosen 

öka något under de kommande åren till följd av den ökade inflyttningen till 

kommunen. Redan år 2017 beräknas dock trenden att vända nedåt och antalet 

invånare 19–64 år väntas därefter minska under hela prognosperioden. År 2014 

uppgick antalet till 16 432 personer. År 2016 väntas denna siffra ha ökat till 

omkring 16 600. Nio år senare, år 2025, beräknas antalet ha minskat till omkring 

15 840 för att i utblicken mot år 2030 minska ytterligare till omkring 15 370 

personer. Andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar utav folkmängden totalt 

uppgick år 2014 till 57,2 procent. Denna andel väntas minska konstant under hela 

prognosperioden för att år 2025 uppgå till 54 procent och år 2030 till strax under 53 

procent. 

 

Diagram E Faktisk folkmängd, prognos och utblick för befolkning i 

förvärvsarbetande och icke-förvärvsarbetande åldrar 

 
 

Antalet invånare yngre än 19 år samt äldre än 64 år väntas öka med närmare 

1 200 personer från år 2014 till år 2025 från 12 305 till omkring 13 470. I utblicken 

mot 2030 ökar antalet ytterligare till omkring 1 440 personer. År 2014 utgjorde 

dessa båda åldersgruper 42,8 procent av befolkningen. Denna andel väntas öka till 

omkring 46 procent år 2025 och strax över 47 procent år 2030. Sett över hela 
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av antalet invånare i icke förvärvsarbetande åldrar. Antalet äldre väntas öka relativt 

konstant medan antalet yngre ökar inledningsvis för att därefter minska. 
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av befolkningen som är yngre än 19 år och äldre än 64 år (icke förvärvsarbetande 

åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen som är 19–64 år 

(förvärvsarbetande åldrar). Teoretiskt motsvarar detta hur många varje person i 

arbetsför ålder behöver försörja. År 2014 hade Gislaved en försörjningskvot på 75, 

vilket innebär att det går 75 personer i icke förvärvsarbetande åldrar per 100 

personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2025 väntas kvoten ha ökat till 85 och i 

utblicken mot 2030 till närmare 90. 

 

Äldre åldrar 

Åldersklasserna 65–79 och 80+ år 

Antalet kommuninvånare i åldrarna 65–79 år väntas öka från 4 164 personer år 

2014 till strax över 4 500 personer år 2021. Därefter väntas antalet ligga relativt 

konstant kring 4 500 personer fram till slutet av 2020-talet då det återigen ökar till 

omkring 4 650 personer år 2030. 

 

Antalet invånare 80 år och äldre väntas också öka inledningsvis men till skillnad 

från antalet invånare i åldrarna 65–79 år accelererar istället ökningen i början av 

2020-talet. Detta innebär att antalet invånare 80 år och äldre ökar från 1 614 

personer år 2014 till omkring 2 070 personer år 2025. I utblicken mot år 2030 ökar 

antalet ytterligare till omkring 2 400 personer. Sammantaget skulle detta, sett över 

hela perioden 2014-2030, innebära en ökning med nästan 50 procent.  

 
Diagram F Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 65–79 och 

80 år eller äldre 
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DELOMRÅDESPROGNOS 
 
Befolkningsutvecklingen i Gislaved har även prognostiserats för kommunens 15 

delområden. Dessa prognoser utgår ifrån åldersstrukturen inom respektive 

delområde. Därtill används de antaganden som gjorts rörande in- och utflyttning 

samt fruktsamhetstal och dödsrisker på kommunnivå. Detta innebär att de 

skillnader som uppstår i den prognostiserade befolkningsutvecklingen mellan 

delområden kan härledas till skillnader i åldersstrukturen inom dessa delområden. I 

övrigt antas att in- och utflyttningar fördelas i proportion till delområdenas 

folkmängd.  

 

Det bör påpekas att osäkerheten i delområdesprognoserna är något högre än i 

totalprognosen, framför allt på längre sikt. Detta beror delvis på det mindre 

underlaget rent befolkningsmässigt och delvis på att åldersstrukturen är den enda 

variabel som använts på delområdesnivå.  

 

Den beräknade befolkningsutvecklingen för de 15 delområdena presenteras i 

tabellen nedan: 

 

Tabell 4 Befolkningsutveckling enligt prognos i Gislaveds delområden 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Anderstorps tätort 5 030 5 068 5 094 5 085 5 074 5 064 5 066 5 066 5 067 5 066 5 062 

Anderstorps landsbygd 311 314 317 317 316 316 316 317 317 317 317 

Reftele tätort 1 245 1 250 1 250 1 245 1 238 1 232 1 228 1 226 1 224 1 223 1 222 

Reftele landsbygd 1 638 1 653 1 661 1 658 1 654 1 651 1 652 1 653 1 653 1 652 1 651 

Hestra tätort 1 322 1 332 1 337 1 337 1 334 1 332 1 331 1 332 1 332 1 331 1 330 

Hestra landsbygd 616 623 627 628 628 627 627 628 626 626 625 

Gislaveds tätort 10 117 10 183 10 221 10 199 10 169 10 141 10 137 10 135 10 132 10 131 10 127 

Gislaveds landsbygd 939 949 956 957 956 956 957 957 958 958 958 

Burseryds tätort 812 813 814 810 807 803 802 799 797 795 793 

Broaryds tätort 301 303 305 304 303 303 303 303 303 303 303 

Burseryds landsbygd 728 736 743 744 744 742 743 742 741 740 739 

Broaryds landsbygd 566 573 576 576 574 573 573 573 574 573 574 

Smålandsstenars tätort 4 527 4 557 4 576 4 568 4 553 4 540 4 539 4 538 4 536 4 534 4 530 

Skeppshults tätort 340 345 348 348 349 349 350 351 352 352 352 

Villstads landsbygd 723 733 740 742 741 739 738 735 734 731 729 

Kommunen totalt 29 215 29 434 29 567 29 519 29 439 29 366 29 360 29 354 29 346 29 333 29 312 

 

 


