
Hushåll i Kalmar kommun

SIFFROR OM KALMAR

Andel hushåll efter hushållstorlek år 2014

Antal hushåll och antal personer efter hushållstyp, 2014
Ensamstående utan barn vanligaste hushållet

Småhushåll vanligast

För första gången på över 20 år, sedan Folk- och bostadsräkningen 1990, blev det i slutet av 2013 möjligt att ta fram 
heltäckande uppgifter om hur många hushåll som finns och hur folk bor.

I december 2014 hade Kalmar kommun 
29 800 hushåll. Det vanligaste hushållet, 
40 procent av alla hushåll i kommunen, 
är ensamstående utan barn det vill säga 
ensamboende. Sammanboende utan barn 
är den näst vanligaste hushållstypen följt 
av sammanboende med barn 0-24 år. Det 
är också de hushållstyper som är vanli-
gast i riket, i samma ordning. Cirka 1 760 
hushåll tillhör kategorin övriga hushåll. 
Övriga hushåll är exempelvis flergenera-
tionshushåll och kompisboende.

Enpersonshushåll följt av tvåpersonershushåll är de vanligaste 
hushållsstorlekarna i Kalmar kommun. Cirka 70 procent av alla 
hushåll är en eller två personers hushåll. De största hushållen med 
sex personer eller fler är ovanligare, de utgör 1,5 procent av alla 
hushåll. Även i riket är en- och tvåpersoners hushåll det vanligaste 
men jämfört med riket har Kalmar kommun en något högre andel 
enpersonershushåll och lägre andel hushåll tre personer eller fler.
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Ensamstående utan barn är det vanligaste 
hushållet men det är i hushållstypen sam-
manboende med barn 0-24 år som det bor 
flest personer. 24 200 personer eller 37 pro-
cent av alla i kommunen bor i ett sådant 
hushåll.
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Siffror om Kalmar ges ut av Kalmar kommuns Kommunikationsenhet. Syftet är att ge en 
kortfattad presentation och analys av aktuell statistik. Vill du veta mer, ring 0480-450087 och 
tala med Susanne Eriksson eller mejla susanne.eriksson@kalmar.se

Antal ensamboende efter ålder och kön, 2014

Fördelningen av hushållen i Kalmar kommun efter 
hushållsstorlek ser ungefär likadan ut idag som 1990. 
Det är vanligare med små hushåll än stora. Däremot 
har det hänt mer 2014 jämfört med 1975. Även 1975 
var det vanligare med små hushåll än stora. Men 
andelen hushåll med bara en person är högre idag, 
2014 jämfört med 1975 medan andelen hushåll med 
tre personer eller fler är lägre idag.

Antalet personer per hushåll minskade mellan 1975 och 
1990. Mellan 2011 och 2014 har det endast varit mindre 
variationer. 1975 var snittet 2,38 personer per hushåll3. 
Idag, 2014, bor det i snitt 2,13 personer per hushåll i 
kommunen. Det är lägre än i riket där det i genomsnitt 
bor 2,22 personer per hushåll.

Antal personer per hushåll 1975-2014

Andel hushåll efter storlek 1975 och 2014

Antal

Större andel små hushåll idag jämfört med 1975

År

I Kalmar kommun är runt 11 900 personer ensamboende. 
Antalet ensamboende är flest i början av 20-års åldern. Cirka 
en tredjedel är ensamboende i den här åldern1. Sen minskar 
ensamboendet till följd av parbildning fram till 30-års åldern.

Från mitten av 20 års åldern fram till 55-års åldern är fler män 
än kvinnor ensamboende. Ett par förklaringar kan vara att det 
finns lite fler män än kvinnor i den åldern och att barnen oftare 
är folkbokförda hos kvinnan. Bland pensionärerna bor fler 
kvinnor än män ensamma. En förklaring är att det finns fler 
kvinnor i höga åldrar. 

Man ska dock inte tro att alla ensamboende alltid bor ensam-
ma. Undersökningar har till exempel visat att cirka 35 procent 
av alla barn med föräldrar som bor isär har växelvist boende.

Knappt 28 600 personer i Kalmar kommun bor i ett 
parförhållande2. I åldrar upp till 27 är det vanligast att 
paren är barnlösa, därefter är det vanligare att paren har 
barn. Sammanboende par med hemmaboende barn är 
sedan vanligast upp till 50-års åldern då barnen i regel 
har lämnat föräldrahemmet. 0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95    100-

Antal sammanboende efter hushållstyp och ålder, 2014

Cirka hälften av alla par har barn hemma
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1.) I höga åldrar är andelen ensamboende högre
2.) Par i hushållstypen övriga hushåll ingår inte här
3.) Metoden för att ta fram hushållstatistiken 2011-2014 skiljer sig från den i Folk- och 
bostadsräkningarna 1975-1990. Man bör därför vara försiktig vid jämförelser över åren. 
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I snitt bor det 2,13 personer per hushåll


