
Vanligast att bo i småhus

SIFFROR OM KALMAR

Den vanligaste boendeformen i Kalmar kommun år 2014 är i ett småhus med äganderätt. Hälften av Kalmar 
kommuns 64 676 invånare bor så. Näst vanligast är att bo i hyresrätt i flerbostadshus, 25 procent gör det medan 14 
procent bor i bostadsrätt i flerbostadshus. Fördelningen är i stort sett densamma i Sverige som helhet.

För barn är det vanligast att bo i småhus med 
äganderätt, 64 procent av barnen 0-19 år gör det. 
Boendet varierar beroende på barnets ålder. Under 
de första fem åren flyttar barn från flerbostadshus 
till småhus. Drygt 60 procent av alla 0-5 åringar 
bor i ett småhus med äganderätt mot 70 procent av 
alla 6-12-åringar. När ungdomarna flyttar hemifrån 
sjunker småhusboendet drastiskt och boendet i 
flerbostadhus ökar1). I åldern 13-19 år bor knappt 
30 procent i flerbostadhus, i åldern 20-24 år gör 
över 50 procent det.

Boendeform efter ålder

När man blir äldre och bildar familj ökar småhusboendet igen. Från 30 års åldern är det åter vanligast att bo i 
småhus. Hälften av alla 30-39-åringar bor i småhus med äganderätt. I 40 års åldern bor mer än 60 procent så medan 
knappt en tredjedel av de som är 80+ gör det. Bland de äldsta är det vanligt med boende i flerbostadshus och övrigt 
boende där specialbostäder för äldre ingår.

Att andelen personer i övrigt boende är relativt hög i 20-24 års åldern samt bland personer 80+ beror främst på 
att specialbostäder för äldre samt studentbostäder ingår här. 14 procent av 20-24 åringarna bor i en specialbostad. 
Andelen sjunker sedan snabbt och endast en procent av 30-åringarna gör det. 11 procent av alla personer i åldern 
80+ bor i specialbostäder.

Boendeform efter ålder i Kalmar kommun år 2014, procent

Källa: SCB
egen bearbetning 
av datat har gjorts

Siffror om Kalmar ges ut av Kalmar kommuns Projekt- och exploateringsenhet. 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
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1) Även övrigt boende ökar. 


