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Folkmängd i småorter i Kalmar kommun 
I Kalmar kommun har tolv orter av SCB klassats som småorter 2010, alltså sammanhängande bebyggelse med högst 
150 meter mellan husen och 50-199 invånare. Jämfört med förra mätningen 2005 har tre nya småorter kommit till; 
Hossmo Kyrkbyn, Källtorpsmo (nära Trekanten) och Äspelund (på Skäggenäshalvön). En tidigare småort, Drag, 
klassifi cerades 2010 istället som en tätort1). 

Småort 1995 2000 2005 2010 Förändring 2005-
2010, antal

Förändring 2005-
2010, procent

Drag + Söregärde 99 110 132 .. .. ..
Ekenäs 83 97 104 129 25 24,0
Förlösa 56 64 70 70 0 0,0
Harby 76 74 75 82 7 9,3
Hossmo Kyrkbyn .. .. .. 58 .. ..
Kolboda 52 64 96 125 29 30,2
Kåremo 99 95 103 87 -16 -15,5
Källtorpsmo .. .. .. 55 .. ..
Revsudden 63 66 81 154 73 90,1
Rinkaby 105 92 106 134 28 26,4
Törnebyslätt 50 56 .. .. .. ..
Voxtorp 88 92 98 91 -7 -7,1
Åmunnen .. .. 50 93 43 86,0
Äspelund .. .. .. 57 .. ..

Folkmängd i småorterna i Kalmar kommun vart femte år, år 1995-2010

1) En tätort defi nieras i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Siffror om 
Kalmar nr 4 2011 handlade om tätorterna i Kalmar kommun

År 2010 bodde 1 135 personer i någon av kommunens tolv småorter. Befolkningen i småorter har ökat med 220 per-
soner eller 24 procent sedan 2005. Flera småorter ökade sin folkmängd mellan 2005 och 2010. Revsudden var den 
småort som ökade mest både i antal och i procent. Två småorter, Kåremo och Voxtorp, har minskat sin befolkning 
mellan 2005 och 2010. 

Befolkningen i småorter ökar

Oftast bildas nya småorter av områden där befolkningen blivit större än 50 personer. Det är antingen äldre bebyggelse-
grupper vars befolkning ökat till över 50 personer eller helt nya bostadsområden som inte ligger i direkt anslutning till 
en tätort eller småort. Så är fallet med de nya småorterna Hossmo Kyrkbyn, Källtorpsmo och Äspelund. En småort kan också 
tillkomma när tätorter eller delar av tätorter inte längre uppfyller tätortskriterierna. Det kan bero på att befolkningen 
minskat till under 200 personer eller att områdets andel av fritidshus överstiger 50 procent. Att en småort inte längre 
uppfyller småortskriterierna kan antingen bero på att befolkningen minskat till under 50 personer, växt ihop med en 
annan småort eller tätort eller att befolkningen blivit större än 199 personer så att området istället kan klassas som en 
tätort. Drag hade år 2010 en befolkning över 200 personer och klassifi ceras därför istället som en tätort.

I hela Sverige fi nns 2 920 småorter. Cirka 281 000 personer bor i småort i Sverige vilket är 1 800 fl er än fem år tidigare.
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Antal Procent
Kommun/
Region

I tätort I småort Utanför småort 
och tätort

Totalt I tätort I småort Utanför småort 
och tätort

Kalmar 55 238 1 135 6 442 62 815 87,9 1,8 10,3
Växjö 71 472 1 245 10 288 83 005 86,1 1,5 12,4
Karlskrona 51 753 2 565 9 714 64 032 80,8 4,0 15,2
Kristianstad 65 629 3 533 10 381 79 543 82,5 4,4 13,1
Halmstad 83 219 1 020 7 561 91 800 90,7 1,1 8,2
Riket 8 015 797 281 091 1 118 682 9 415 570 85,1 3,0 11,9

År 2010 bodde drygt 6 440 personer eller tio procent av befolkning utanför småort och tätort i Kalmar kommun. 
Det är en minskning med knappt 110 personer eller två procent sedan 2005. Befolkningen boende utanför småort 
och tätort minskade även i Sverige som helhet. Mellan 2005 och 2010 var minskningen nära 17 000 personer eller  
1,5 procent. Stockholms2), Jönköpings och Hallands län var de enda län i Sverige där antalet boende utanför småort 
och tätort ökade mellan 2005 och 2010. 

I Sverige bor cirka 1 119 000 personer eller 12 procent av landets befolkning utanför en småort och tätort. Skillnaderna 
inom Sverige är stora. Gotland och Jämtland är de län där högst andel av befolkningen bor utanför småort och tätort, 
33 respektive 26 procent. Lägst andel boende utanför småort och tätort har Stockholms och Skåne län, 3 respektive 9 
procent av befolkningen. I Kalmar län bor 18 procent av länets befolkning utanför småort och tätort. Av kommunerna 
i Kalmar län har Kalmar kommun lägst andel boende utanför småort och tätort, 10 procent. Störst andel har Borgholm, 
39 procent.

Folkmängd och folkmängdens fördelning i tätort, småort samt utanför småort och tätort år 2010

Befolkningen utanför småort och tätort minskade

2) I Stockholms län är det dock en liten andel, 3 procent, av den totala befolkningen i länet som bor utanför småort och tätort

I Kalmar kommun bor drygt 55 200 personer i tätort, 1 140 personer i småort och 6 440 utanför småort och tätort. 88 
procent av befolkningen bor alltså i tätort, två procent i småort och 10 procent utanför småort och tätort.

Kalmar brukar jämföra sig med kommunerna Halmstad, Växjö, Karlskrona och Kristianstad. Av våra jämförelsekom-
muner är det bara Halmstad som har en högre andel av befolkningen boende i tätort än Kalmar. I Halmstad bor 91 
procent av befolkning i kommunen i tätort och i Kalmar 88 procent av befolkningen. Kalmar är också den kommun 
som, efter Halmstad, har lägst andel boende utanför småort och tätort, 10 procent. Av jämförelsekommunerna har 
Karlskrona lägst andel av befolkningen boende i tätort och högst andel boende utanför småort och tätort.

Halmstad har en högre andel av befolkningen boende i tätort

Skillnader mellan länen i hur hög andel som bor utanför småort och tätort 

Antal boende i småort och tätort har ökat

Antalet boende i tätort i Kalmar kommun ökade med cirka 1 780 personer eller 3 procent mellan 2005 och 2010 och 
antalet boende i småort ökade med 220 personer eller 24 procent. Antalet boende utanför småort och tätort mins-
kade med knappt 110 personer eller två procent. I kommunen som helhet ökade folkmängden med cirka 1 890 per-
soner eller tre procent till 62 815 personer. Även i riket som helhet har antalet boende i tätort och småort ökat medan 
antalet boende utanför småort och tätort har minskat.
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Källa: SCB

Småorter med hög andel fritidsbebyggelse

En del småorter har stort inslag av fritidshus. År 2010 hade nästan 1000 stycken, eller 34 procent av småorterna 
i Sverige en hög andel fritidshus, det vill säga att minst 30 procent av ortens byggnader klassas som fritidshus. I 
Stockholms län och Kalmar län hade mer än hälften av småorterna en hög andel fritidshus.

Fem av Kalmar kommuns småorter; Äspelund, Revsudden, Kolboda, Ekenäs och Åmunnen har en hög andel 
fritidshus. 

Vad är en småort?

Statistiska centralbyrån gör vart femte år 
en avgränsning av småorter i riket. Den 
senaste avgränsningen avser 2010. Med 
småort avses i korthet sammanhängande 
bebyggelse med högst 150 meter mellan 
husen och 50-199 invånare.




