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SIFFROR OM KALMAR

Ensamstående utan barn vanligaste hushållet
I slutet av 2016 fanns det 66 571 personer och 30 7291) hushåll i 
Kalmar kommun. Den vanligaste hushållstypen är en
ensamstående utan barn, 40 procent av alla hushåll. På andra plats
kommer sammanboende utan barn. Till övriga hushåll räknas de
som inte kan kategoriseras som ensamstående eller 
sammanboende. Det kan till exempel vara kompisar som delar 
bostad, inneboende eller flergenerationsboende. Som hushåll 
räknas alla personer folkbokförda på samma bostad.

De flesta som ingår i den här hushållstypen är de som bor ensamma utan barn, 87 procent av alla ensamstående. 
Gruppen ensamstående utan barn utgör 40 procent av alla hushåll i kommunen och består av drygt 12 800 personer.
Trots att man tillhör kategorin ensamstående utan barn behöver det inte betyda det inte att man alltid bor ensam. 
Undersökningar har visat att cirka 35 procent av alla barn med särlevande föräldrar har växelvist boende. Då ett barn 
endast får vara folkbokförd hos den ena föräldern innebär det att den andre föräldern i många fall hamnar i kategorin 
ensamstående utan barn trots att de bor med ett eller flera barn varannan vecka. Av de ensamstående utgör kvinnorna 57
procent och männen 43 procent.

1 850 hushåll är ensamstående med barn. De utgör 13 pro-
cent av alla ensamstående. I den här gruppen finns nästan 
bara hushåll där föräldrarna är över 30 år. Väldigt få i åldern 
16-29 år är ensamstående med barn. Det handlar om 100 
hushåll varav 80 är mellan 25 och 29 år.

Ensamstående hushåll

Ensamstående med och utan barn efter ålder 

Hushållstyper i Kalmar kommun år 2016

Få i åldern 16-29 är ensamstående med barn

1) De hushåll som saknar lägenhetsnyckel finns inte med i den här redovisningen. Med dem har vi 31 307 hushåll i Kalmar kommun.
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Det är drygt tre gånger så vanligt att kvinnor lever ensamma 
med barn som att män gör det. I sammanhanget är det viktigt 
att tänka på att barnen registreras där de är folkbokförda. Vid 
växelvis boende är barnen mer ofta skrivna hos mamman. Det 
betyder att fördelningen mellan könen kan vara mer jämlik än 
siffrorna antyder.

Hur bor ensamstående med och utan barn?

Oavsett om det finns barn eller inte i hushållet så 
är hyresrätt i flerbostadshus den vanligaste boen-
deformen. Den näst vanligaste boendeformen för 
gruppen ensamstående där det finns barn är boende 
i småhus medan det för ensamstående utan barn är 
bostadsrätt som är näst vanligast. I övriga bostäder 
ingår bland annat studentbostäder och särskilda 
bostäder för äldre, och där bor av förklarliga skäl 
främst ensamstående utan barn.

Sammanboende med och utan barn

I Kalmar kommun finns 14 700 hushåll som består av 
sammanboende med och utan barn. Nästan vartannat 
hushåll i kommunen, 48 procent är sammanboende. Det 
är något större andel sammanboende hushåll utan än 
med barn.

Sammanboende hushåll är den vanligaste hushållstypen 
under större delen av vuxenlivet. Bland unga vuxna och 
äldre är ensamboende mer vanligt. 
Sammanboende utan barn är vanligare bland de yngre 
och äldre. Sammanboende med barn är vanligare bland 
hushållen i åldersklasserna 30-44 och 45-64 år.

Sammanboende med och utan barn

Ensamstående med och utan barn efter boendeform

Ensamstående med barn efter kön
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Fler ensamstående kvinnor med barn

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

16-24 25-29 30-44 45-64 65-79 80+

Sammanboende utan barn Sammanboende med barn

7 882; 
54%

6 819; 
46%

Utan barn

Med barn

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Flerbostadshus,
bostadsrätt

Flerbostadshus,
hyresrätt

Småhus Övriga

Ensamstående utan barn Ensamstående med barn



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

Boende i småhus är den vanligaste boendeformen 
hos sammanboende både med och utan barn. I 
Kalmar kommun finns drygt 9 600 sammanboende 
hushåll i småhus vilket betyder att 66 procent av 
alla sammanboende bor i småhus. Det är framför 
allt samboende med barn som bor i småhus, 76 
procent mot 56 procent av de utan barn. Efter 
småhus är boende i flerbostadshus, hyresrätt den 
vanligaste bostadstypen för båda grupperna.

Sammanboende med och utan barn efter boendeform 

Småhus vanligaste boendeformen för sammanboende

Fler hushåll är sammanboende jämfört med ensam-
stående, 14 700 mot 14 200 ensamstående. Små-
husboendet är vanligare bland sammanboende än 
ensamstående (66 respektive 24 procent). Hyresätt i 
flerbostadshus är det vanligaste bland ensamstående, 
39 procent av de ensamstående bor så mot 18 pro-
cent av de sammanboende. Få sammanboende bor i 
övrigt boende.

Hyresrätt i flerbostadshus vanligast bland ensamstående

Ensamstående och sammanboende efter boendeform

1 800 hushåll eller sex procent av alla hushåll i 
kommunen tillhör typen övriga hushåll. Det kan 
exempelvis vara kompis- eller generationsboende 
eller inneboende. Vanligast att tillhöra denna grupp 
är i åldern 45-64 år. 61 procent är män och 39 pro-
cent är kvinnor.

Övriga hushåll Övriga hushåll efter ålder

Övriga hushåll efter boendeform

Boende i hyresrätt i flerbostadshus följt av boende 
i småhus är vanligast för hushåll av typen övriga 
hushåll, 42 respektive 35 procent bor så.

Boende i hyresrätt och småhus vanligast

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Flerbostadshus,
bostadsrätt

Flerbostadsrätt,
hyresreätt

Småhus Övriga

Sammanboende utan barn Sammanboende med barn

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Flerbostadshus,
bostadsrätt

Flerbostadshus,
hyresrätt

Småhus ÖvrigaUppgifterna 
avser år 2016

0
100
200
300
400
500
600
700
800

16-24 25-29 30-44 45-64 65-79 80+

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Flerbostadshus,
bostadsrätt

Flerbostadshus,
hyresrätt

Småhus Övriga

Ensamstående Sammanboende

Hushållets ålder 
bestäms av den äldsta 
personen i hushållet


