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Sammanfattning 
En ny bostads- och hushållsstatistik togs fram år 2011 av Statistiska 

centralbyrån (SCB), vilket för samman lägenhetsregistret med folkbok-

föringen. Det har gjort det möjligt att presentera heltäckande statistik kring 

hushållen. I en tidigare rapport av Statskontorets utredningsenhet beskrevs 

hushållsstatistiken i Jönköpings kommun år 2013. 

Denna rapport presenterar uppdaterad statistik för år 2018 från SCB kring 

hushållen i Jönköpings kommun. Nulägesrapporten fokuserar på hushållen 

utifrån sammansättning, hushållsstorlek och boendeformer. Det jämförs med 

förändringar över tid, riket och Jönköpings län, samt även med de fem 

kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro. 

Statistiken kring hushållen i Jönköpings kommun för år 2018 kan 

sammanfattas med följande punkter: 

 Det fanns 139 222 invånare och 63 037 hushåll i kommunen år 2018.  

 Antalet boende per hushåll var 2,21 personer. 

 43 121 hushåll hade inte barn och 19 916 hushåll hade ett eller fler 

barn. 

 Den vanligaste hushållsstorleken: 

o När det kommer till antal invånare var det vanligast med 

hushåll som hade två personer. Detta motsvarade en andel på 

27,3 procent. 

o Utifrån antal hushåll var det vanligast med ensamhushåll, 

vilket bestod av 24 957 hushåll. 

 Den vanligaste hushållstypen: 

o Beräknat i förhållande till antal hushåll var den vanligaste 

hushållstypen, med andelen 39,6 procent, ensamstående utan 

barn. 

o Det vanligaste utifrån antal invånare var sammanboende 

med barn 0-24 år, vilket motsvarade 55 141 personer. 

 Den vanligaste boendeformen var småhus med äganderätt som hade 

23 888 hushåll. Det näst vanligaste hade 20 907 hushåll och var 

flerbostadshus med hyresrätt. 

 För både män och kvinnor var småhus med äganderätt den 

vanligaste boendeformen. För männen motsvarade det en andel på 

50,1 procent och för kvinnorna 48,5 procent. 

 Boendeformen vanligast för barn 0-12 år var också småhus med 

äganderätt. 

o För barn 0-5 år motsvarade det en andel på 55,1 procent och 

för barn 6-12 år 66,4 procent. 
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 För män 60 år och äldre, samt för kvinnor 60 till 79 år var det 

vanligast att bo i småhus med äganderätt. För kvinnor 80 år och 

äldre var det vanligast att bo i flerbostadshus med hyresrätt. 

 I Jönköpings kommun var den genomsnittliga bostadsarean 42 

kvadratmeter. 

 Den största bostadsarean hade hushållstypen ensamboende män över 

65 år, vilket var 79 kvadratmeter per person. Efter detta följde 

ensamboende kvinnor över 65 år som hade 75 kvadratmeter per 

person. 

 

Rapporten visar att statistiken för år 2018 i Jönköpings kommun liknar riket, 

Jönköpings län och de fem kommunerna. Det finns även många likheter i 

förhållande till den tidigare statistiken för år 2013 kring hushållen i 

kommunen.  
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Inledning 
Statistiska centralbyrån (SCB) införde år 2011 en ny bostads- och 

hushållsstatistik, vilket förde samman lägenhetsregistret och 

folkbokföringen. I samband med detta blev det för första gången på 20 år 

möjligt att koppla personer till hushåll bestående av både fastigheter och 

lägenheter. I sin tur skapade detta kapaciteter för riket, länen och 

kommunerna för att ta fram heltäckande statistik kring hushållen. 

Statskontorets utredningsenhet publicerade år 2014 rapporten Hushållens 

utveckling i Jönköpings kommun. Rapporten syftade till att bidra med 

statistik för år 2013 kring antal hushåll och hur invånarna bor i Jönköpings 

kommun. Fokus var på hushållens olika boendeformer, sammansättningar 

och storlekar. 

Syftet med denna rapport är att presentera och uppdatera hushålls- och 

boendestatistiken för år 2018 kring hushållen i Jönköpings kommun. Fokus i 

rapporten är på antal hushåll, antal boende per hushåll och genomsnittlig 

bostadsarea per person i kommunen. Vidare kommer hushållens förändring 

från år 1975 fram till år 2018 att studeras. Statistiken för Jönköpings 

kommun kommer att jämföras med riket och Jönköpings län. Kommunen 

jämförs även med de fem kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, 

Västerås och Örebro. Kommunerna har valts då de är likvärdiga i förhållande 

till antal invånare i Jönköpings kommun. 

Källan som används för information och statistik i rapporten är Statistiska 

centralbyrån (SCB). År 2018 har valts eftersom det är den senast tillgängliga 

statistiken. Däremot har modellen för att beräkna statistik kring hushållen 

förändrats sedan år 2016. Det innebär att tidigare siffror för år 2013 kommer 

att anpassas efter nya modellen för att kunna jämföras med år 2018. 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) 

Statistiken som används är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Statistikmyndigheten SCB har i uppdrag av regeringen och olika 

myndigheter att ta fram offentlig och statlig statistik. Den information som 

presenteras ska vara opartiskt, relevant och av god kvalitet. 

Lag (2001:99) och förordning (2001:100) reglerar den offentliga statistiken. 

År 2008 beslutade Europeiska unionen (EU) om Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 763/2008 som innebär att varje medlemsland ska 

ha uppgifter kring bostäder och hushåll. I samband med detta införde 

Statistiska centralbyrån (SCB) år 2011 en ny bostads- och hushållsstatistik 

som för samman lägenhetsregistret och folkbokföringen i Sverige. 
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Informationen och statistiken som används i rapporten är från Statistiska 

centralbyråns (SCB) statistikdatabas kring befolkningsstatistik och 

hushållens boende. Det ger information om samhällets bostäder, boende och 

hushåll. Kommuner, länsstyrelser och regionerna använder befolknings-

statistiken för att planera samhällets utveckling kring skolor, äldreomsorg 

och byggande av bostäder. Det ger även en inblick kring befolknings-

prognoserna och statistiken är viktig som ett planeringsunderlag. 

 

Förändringar i beräkningarna av statistik 
Sverige har gjort regelbundna folkräkningar sedan mitten av 1700-talet och 

bostadsräkningar sedan 1910-talet. År 1960 samanställdes detta till folk- 

och bostadsräkningarna och den formen genomfördes år 1990. Det 

fullbordades genom att befolkningen själva svarade på frågeblanketter som 

skickades ut. Sedan samanställdes detta med uppgifter från olika register. 

Däremot beslutade riksdagen år 1995 att alla folk- och bostadsräkningar 

skulle baseras enbart på register. Från och med år 2012 och framåt har 

hushålls- och bostadsräkningarna införts, vilket baseras på olika register-

uppgifter. Inom detta ingår lägenhetsregistret som sammanställs med 

folkbokföringen. 

Statistiska centralbyrån (SCB) använder Census, som är hushålls- och 

bostadsräkningen, för att ta in uppgifter vid en tidpunkt kring hushållen, 

boende och bostäder. Statistiken kring hushållens boende samlas in årligen 

utifrån den folkbokförda befolkningen i Sverige. Det inkluderar bland annat 

boendeformen och boendearean utifrån antal invånare och antal hushåll. 

Från och med genomförandet av de nya hushålls- och bostadsräkningarna år 

2012 har modellen för att beräkna statistik förändrats. År 2016 infördes den 

nya modellen, vilket innebär att tidigare framtagna siffor har anpassats och 

förändrats av SCB utefter den nya modellen. 

 

Osäkerhetskällor 
Det finns ett antal osäkerhetskällor som är viktiga att överväga när det 

kommer till statistiken kring hushållen i Jönköpings kommun. En aspekt är 

att statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) baseras på de boenden 

som är folkbokförda. Det innebär att de som inte är folkbokförda inte 

inkluderas i beräkningarna. Något annat är att om det saknas uppgifter kring 

vilken lägenhet en individ bor på i folkbokföringen så kan inte ett hushåll 

skapas i registret. Det kan i sin tur resultera i bortfall. 
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Definitioner och förklaringar 
Det finns olika definitioner som är viktiga för att förstå statistiken kring 

hushållen i Jönköpings kommun. Dessa begrepp beskrivs av Statistiska 

centralbyrån (SCB) och redogörs för nedan. 

 

Boendeform 

Det finns olika typer av boendeformer, vilket handlar om vilken typ av 

bostad det är. Inom kategorin småhus ingår fristående villor, radhus, parhus, 

kedjehus. En annan kategori är flerbostadshus som ska ha minst två 

våningar och tre bostadslägenheter ovanpå varandra. 

I Sverige delas boendeformerna in i äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. 

Äganderätt definieras av att ett egnahem eller en ägarlägenhet ägs av minst 

en person i hushållet. Bostadsrätt innefattar en bostadsrättsförening där 

minst en person har nyttjanderätt till sin lägenhet. Personen har med sitt 

medlemskap en fastighet med lägenheter och en andelsrätt i föreningen. 

Statistiken inkluderar de hushåll som hyr genom bostadsrättföreningen eller 

av bostadsrättsinnehavaren. Vidare definieras hyresrätt av att en hyresvärd/ 

privatperson hyr ut sin/sina ägda lägenhet/er till ett hushåll. 

 

Bostadsarea 

Storleken på en boendeyta kallas för bostadsarea. Det kan mätas som 

golvyta och golv area. Lägenheter mäts enligt de utrymmen som är inom 

bostaden, vilket är boarean. För småhus mäts även alla områden som är 

utanför bostaden, vilket innefattar garage och trädgårdsförråd och är därmed 

bi arean. Regler finns även hur källar- och sluttningsvåningar ska delas in.  

 

Bostadshushåll 

Begreppet bostadshushåll menar att det är ett hushåll på en fastighet eller 

lägenhet där alla individer är folkbokförda. 

 

Hushållsstorlek 

Hushållsstorleken är antalet personer som bor inom ett bostadshushåll. 

 

Hushållstyp 

Hushållstypen är hur sammansättningen i hushållen ser ut i form av om det 

är ensamstående/ensamboende, sammanboende och/eller övriga hushåll. 
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Hushållstyperna delas även in i med eller utan barn, vilket baseras på att det 

ska finnas minst ett barn som är under 25 år. Det innebär att det i hushåll 

med barn även kan finnas barn som är över 25 år. 

 

Personer per hushåll 

Antalet personer per hushåll är de som är folkbokförda på en bostad. Det är 

antalet folkbokförda på bostaden dividerat med antalet hushåll. Personer 

som inte är folkbokförda på adressen inkluderas inte. 

 

Specialbostad 

Begreppet specialbostad är bostäder avsedda för studerande vid 

universitet/högskola, äldre, personer med funktionsnedsättning eller vissa 

väl avgränsade grupper. 

 

Åldersberäkning 

Ålder kan beräknas i befolkningsstatiken på två sätt. Det kan beräknas som 

tidpunkten av personens ålder vid en händelse. I denna rapport används det 

andra sättet, vilket är personers ålder vid den 31 december samma år.  

 

Övrigt boende och hushåll 

Det som ingår i definitionen av övrigt hushåll är hushåll som inte är 

ensamstående eller sammanboende. Klassificeringen av övrigt hushåll ska 

innefatta minst en person som saknar relation till någon i hushållet. 

I övrigt boende ingår flerbostadshus med äganderätt (ägarlägenheter), 

boenden med oklara uppgifter kring vem som äger det, hushåll som inte kan 

klassas till de övriga boendeformerna och hushåll som är folkbokförda på en 

lägenhet men som inte är med i lägenhetsregistret. 

  



 

 

11 

 

Statistik kring hushållen 
Statistiken som presenteras kring hushållen i Jönköpings kommun är för år 

2018. Fokus är på hushållens sammansättning, boendeformer och bostads-

area. Vidare jämförs Jönköpings kommun med tidigare år. Statistiken 

jämförs även med riket, Jönköpings län och de fem kommunerna 

Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro. 

 

Antal hushåll och invånare 
I detta avsnitt redogörs för antal hushåll, personer per hushåll och hushåll 

med eller utan barn i Jönköpings kommun år 2018. 

 

Hushållen i Jönköpings kommun 

År 2018 bodde det 139 222 personer i Jönköpings kommun. Samma år 

fanns det 63 037 hushåll i kommunen. Det kan jämföras med att det år 2013 

fanns 59 084 hushåll. Folk- och bostadsräkningen menar att det fanns 

42 509 hushåll år 1975, 44 355 hushåll år 1980 och 49 057 hushåll år 1990. 

I sin tur visar statistiken i diagrammet nedan att utvecklingen av antal 

hushåll har ökat från år 2013 till 2018 med 3 953 hushåll. Mellan åren 1975 

och 2018 har det ökat med 20 528 hushåll, samt från åren 1990 till 2018 har 

det ökat med 13 980 hushåll. 

 

Diagram A Antal hushåll i Jönköpings kommun 1975, 1980, 1985, 1990, 

2013 och 2018 

Antal hushåll 
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Personer per hushåll 

När det kommer till antal personer per hushåll i Jönköpings kommun år 

2018 var det enligt statistiken 2,21 personer, vilket det även var år 2013. I 

övriga riket var detta både åren 2013 och 2018 i genomsnitt 2,19 personer 

per hushåll. I Jönköpings län var det 2,24 personer åren 2013 och 2018. 

Jämförelsen visar att det inte har skett en förändring när det gäller antalet 

personer per hushåll mellan åren 2013 och 2018. 

Diagrammet nedan illustrerar förändringen över tid från år 1975 till 2018. 

Folk- och bostadsräkningen visade år 1975 att det fanns 2,55 personer per 

hushåll i kommunen. Därmed markerar statistiken att antalet personer per 

hushåll har minskat från år 1975 till 2018 med 0,34 personer i Jönköpings 

kommun. I riket var det 2,46 personer per hushåll och i Jönköpings län 2,71 

personer per hushåll. I Jönköpings län har det skett en minskning med 0,47 

personer och i riket har det minskat med 0,27 personer per hushåll. 

 

Diagram B  Antal boende per hushåll i Jönköping, Jönköpings län och riket 

1975, 1980, 1985, 1990, 2013 och 2018 

Antal 
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per hushåll och Örebro 2,16 personer per hushåll. Linköping hade det lägsta 

antalet med 2,14 personer per hushåll. 

År 2018 förändrades ordningen, vilket illustreras i diagrammet nedan. 

Jönköping hade fortfarande 2,21 personer per hushåll. Efter detta hade 

Västerås, Norrköping och Helsingborg 2,18 personer per hushåll. Linköping 

hade 2,15 personer per hushåll och Örebro hade lägst antal med 2,11 

personer per hushåll. Det tyder på att samtliga av de fem kommunerna hade 

ett lägre antal än rikssnittet på 2,19 personer per hushåll år 2018.  

I jämförelse låg Jönköpings kommun högre än rikssnittet. 

 

Diagram C Antal boende per hushåll i Jönköping och de fem kommunerna 

2018 

 
Antal boende 
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hade barn, vilket var högre jämfört med riket och Jönköpings län. I riket var 

det 67,4 procent och i länet var det 67,5 procent som inte hade barn. 

När det gäller andelen hushåll efter antal barn var det 12,1 procent som hade 

ett barn i Jönköpings kommun, 13,5 procent i riket och 12,4 procent i 

Jönköpings län år 2018. Det var därmed en något lägre andel i genomsnitt i 

Jönköpings kommun. Vidare var andelen av hushåll som hade två barn 

likvärdigt. Jönköpings kommun hade 13,1 procent medan det var 13,3 

procent i riket och i Jönköpings län. Av de hushåll som hade tre eller fler 

barn var det 6,3 procent i Jönköpings kommun. Detta var något över 

genomsnittet i riket som hade 5,7 procent. Däremot hade Jönköpings län 6,7 

procent, vilket var något högre än Jönköpings kommun. 

 

Diagram D Andel hushåll efter antal barn i Jönköpings kommun 2018 
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gäller hushållen med tre eller fler barn hade Jönköping högst andel medan 

Linköping hade lägst andel hushåll med tre eller fler barn. 

 

Diagram E Andel hushåll efter antal barn i Jönköping och de fem 

kommunerna 2018 

 
Andel 
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riket och Jönköpings län var det liknande statistik, samt även i förhållande 

till kommunen år 2013. Däremot skilde sig riket år 2018 från Jönköpings 

kommun eftersom tre personer per hushåll i riket bestod av 16,2 procent. 

 

Diagram F Andel personer efter hushållsstorlek i Jönköping 2018 

 

 

När det kommer till hushållsstorleken utifrån antal invånare var det 
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1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7+ personer

uppgift saknas



 

 

17 

 

I jämförelse med år 2013 var det liknande nivåer för samtliga kommuner. 

Det som skilde sig var Örebro kommun där det andra vanligaste hushållet 

var med fyra boende år 2013. År 2018 var det andra vanligaste hushållet för 

Örebro ensamhushåll eftersom det ökade från 18,9 procent år 2013 till 20,5 

procent år 2018. 

 

Diagram G  Andel personer efter hushållsstorlek i Jönköping och de fem 

kommunerna 2018 

Andel % 

 

 

Hushållsstorlek i förhållande till antal hushåll 

Ett annat sätt att beräkna hushållsstorleken är utifrån antal hushåll. 

Statistiken för de olika åren presenteras i diagrammet nedan. Det som ökat 

mest mellan åren 1975 och 2018 i Jönköpings kommun är hushållen med 

ensamboende. En annan tydlig skillnad är ökningen kring de hushåll som 

har två boende i kommunen. 

Enligt statistiken från år 2018, utifrån antal hushåll, var den vanligaste 

hushållstorleken i Jönköpings kommun ensamhushåll med en boende, vilket 

motsvarade 24 957 hushåll. Liknande statistik var år 2013 med 23 117 

hushåll. Det innebär en ökning med 1 840 hushåll från år 2013 till 2018. 

Jämförelsevis var det 11 877 ensamhushåll år 1975, vilket innebär en 

ökning med 13 080 hushåll till år 2018. År 1990 var det 19 001 ensam-

hushåll där ökningen till år 2018 var 5 956 hushåll. 

Den näst vanligaste hushållsstorleken år 2018 i Jönköpings kommun var 

boende med två personer som innefattade 18 999 hushåll. Detta kan 
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jämföras med år 2013 då det också var den näst vanligaste storleken med 

17 929 hushåll. Från år 2013 till 2018 har det skett en ökning med 1 070 

hushåll. En annan jämförelse är att det år 1975 fanns 13 139 hushåll med två 

personer. Det innebär en ökning på 5 860 personer fram till år 2018. 

Vidare var det tredje vanligaste hushållet de med fyra boende. År 2018 var 

det 7 528 hushåll, år 2013 hade 7 401 hushåll och år 1975 hade 6 897 

hushåll. Det fjärde vanligaste var hushåll med tre boende. Under 2018 

bestod det av 7 085 hushåll och år 2013 hade 6 595 hushåll. I jämförelse 

motsvarade 1975 års hushåll med tre boende 7 106 antal hushåll. 

År 2018 var de hushåll som bestod av fem personer 3 102 hushåll, vilket var 

2 831 hushåll år 2013 och 2 642 hushåll år 1975. När det kommer till antal 

hushåll som hade sex personer var det 834 hushåll år 2018 och 761 hushåll 

år 2013. De hushåll som hade sju personer eller fler år 2018 var 532 hushåll 

och under 2013 var det 450 hushåll. År 1975 hade de hushåll som var sex 

personer eller fler sammanställts till 848 hushåll. I förhållande till år 2018 

var det totalt 1 366 hushåll som hade sex personer eller fler. 

 

Diagram H Antal hushåll efter hushållsstorlek i Jönköping 1975, 1980, 

1985, 1990, 2013 och 2018 

Antal hushåll 

 

 

I cirkeldiagrammet nedan presenteras andelen hushåll efter hushållsstorlek i 

Jönköpings kommun. År 2018 var den vanligaste hushållstorleken ensam-

hushåll med 39,6 procent, den näst vanligaste var hushåll med två personer 

med 30,1 procent och den tredje vanligaste var hushåll med fyra personer 
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som motsvarade 11,9 procent. Jönköpings kommun hade liknande statistik 

som rikets genomsnitt. Hushåll i riket med en person bestod av 39,5 procent 

och hushåll med två personer var 30,4 procent. Skillnaden mellan 

Jönköpings kommun och riket var det tredje vanligaste där hushåll med tre 

personer motsvarade 11,9 procent och hushåll med fyra personer bestod av 

11,8 procent i riket. 

 

Diagram I Andel hushåll efter hushållsstorlek i Jönköping 2018 

 

 

I förhållande till de fem kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, 

Västerås och Örebro visas även liknande statistik. Den vanligaste hushåll-

storleken år 2018 utifrån antal hushåll i kommunerna var ensamhushåll och 

den näst vanligaste var hushåll med två personer. Skillnaderna mellan 

Jönköpings kommun och de fem kommunerna var det tredje vanligaste 

hushållet. Det tredje vanligaste hushållet i Helsingborg, Norrköping, 

Västerås och Örebro var hushåll med tre personer. Däremot var det tredje 

vanligaste i Jönköping och Linköping hushåll med fyra personer. 

 

Hushållstyp 
I detta avsnitt presenteras statistiken från år 2018 kring hushållstyperna i 

Jönköpings kommun. Först framställs statistiken i förhållande till antal 

hushåll och därefter utifrån antal invånare. Vidare beskrivs hushålls-

ställningarna rörande ensamstående med barn och singelhushåll. 
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Hushållstyp i förhållande till antal hushåll 

Den vanligaste hushållstypen i Jönköpings kommun år 2018 var ensam-

stående utan barn som motsvarade 39,6 procent. I likhet gällde detta även 

för år 2013 då det var 39,1 procent. I riket var det 29,5 procent och i 

Jönköpings län 37,3 procent. Det innebär att Jönköpings kommun hade en 

högre andel ensamstående utan barn i jämförelse med riket och länet. Den 

näst vanligaste hushållstypen var sammanboende utan barn. År 2018 var det 

24,9 procent och år 2013 var det 25,2 procent i Jönköpings kommun. I riket 

motsvarade det 24,1 procent och i Jönköpings län 26,9 procent. Utifrån detta 

hade kommunen en något högre andel än riket, men något lägre än länet. 

Den tredje vanligaste hushållstypen var sammanboende med barn 0-24 år. 

År 2018 motsvarade det 22 procent och år 2013 var det 22,8 procent i 

kommunen. I riket var detta 20,9 procent och i Jönköpings län 22,8 procent. 

Andelen i kommunen var högre än riket, men liknande andelen i länet. I sin 

tur var den fjärde vanligaste hushållstypen ensamstående med barn 0-24 år. 

I Jönköpings kommun år 2018 var det 4,7 procent och år 2013 var det 4,8 

procent. I riket var detta högre med 5,9 procent år 2018. I länet var 

statistiken liknande som i kommunen med 4,8 procent. Ytterligare hushålls-

typer visas i diagrammet nedan. 

 

Diagram J Andel hushåll efter hushållstyp i Jönköping, Jönköpings län 

och i riket 2018 

Andel % 
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År 2018 var det i Jönköpings kommun och i de fem kommunerna 

Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro vanligast med 

ensamstående hushåll utan barn. Detta illustreras i nedanstående diagram. 

Den kommun som hade högst andel var Örebro med 43,2 procent. Efter 

detta kom Linköping med 41,9 procent, Helsingborg med 41 procent, 

Norrköping med 40,3 procent och Västerås med 39,8 procent. Jönköpings 

kommun hade lägst andel med 39,6 procent. 

När det gäller hushållens andel av sammanboende utan barn låg även här 

kommunerna likvärdigt till. Högst andel hade Jönköpings kommun med 

24,9 procent och lägst andel hade Helsingborg med 22,3 procent. Det tredje 

vanligaste för kommunerna var sammanboende med barn 0-24 år. Även här 

hade Jönköping högst andel med 22 procent och lägst andel hade Örebro 

med 19,7 procent. Det fjärde vanligaste var ensamstående med barn 0-24 år. 

De kommuner som hade 6,4 procent i andel var Helsingborg, Örebro och 

Västerås. Efter detta följde Norrköping med 6,3 procent, Linköping med 5,1 

procent och Jönköping hade lägst andel med 4,7 procent. 

 

Diagram K Andel hushåll efter hushållstyp i Jönköping och de fem 
kommunerna 2018 

 
Andel % 

 

Hushållstyp i förhållande till antal invånare 

Beräknas hushållstyperna utifrån antal invånare var den vanligaste 

sammanboende med barn 0-24 år i Jönköpings kommun år 2018. Detta visas 

i diagrammet nedan. I kommunen bodde det 55 141 personer i ett samman-

boende hushåll med barn 0-24 år, vilket kan jämföras med år 2013 som hade 
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53 222 personer. Däremot om detta beräknas utifrån antal hushåll motsvarar 

det 13 862 sammanboende hushåll med barn 0-24 år. Utifrån statistiken 

hamnar ensamstående utan barn i förhållande till antal invånare som den 

tredje vanligaste, vilket var det vanligaste hushållet för beräkningen utifrån 

antal hushåll. 

Den näst vanligaste hushållstypen i förhållande till antal invånare var 

sammanboende hushåll utan barn. År 2018 var det 31 366 personer och år 

2013 var det 29 786 personer som bodde i hushållet. I likhet var detta även 

den näst vanligaste hushållstypen utifrån antal hushåll med 15 583 hushåll. 

Den tredje vanligaste hushållstypen utifrån antal invånare var ensamstående 

utan barn. År 2018 bestod det av 24 957 personer och år 2013 var det 

23 117 personer. Jämfört med beräkningen utifrån antal hushåll var detta 

vanligast med 24 957 hushåll och det tredje vanligaste var då 

sammanboende med barn 0-24 år. 

 

Diagram L Antal personer och hushåll efter de tre vanligaste 

hushållstyperna i Jönköpings kommun 2018 

Antal 

 

 

Hushållsställning med fokus på ensamstående med barn 

Personers hushållställning i Jönköpings kommun är en annan aspekt kring 

hushållen. Diagrammet nedan visar att det var fler ensamstående med barn 

0-24 år i jämförelse med ensamstående med barn 25 år och äldre år 2018. 

När det gäller antal ensamstående föräldrar med barn 0-24 år var det 4 554 

kvinnor och 3 395 män. Det finns därmed 1 159 fler kvinnor än män.  

I likhet var det år 2013 ett antal på 4 319 kvinnor och 3 036 män. 
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Under 2018 var det 597 kvinnor och 551 män som var ensamstående med 

barn 25 år och äldre. Det motsvarar en skillnad på 193 i antal mellan 

kvinnor och män. I jämförelse med år 2013 var det 404 kvinnor och 378 

män. 

 

Diagram M Antal ensamstående kvinnor och män med barn 0–24 år samt 

25 år och äldre i Jönköpings kommun 2018 

Antal 

 

 

Hushållsställning med fokus på singelhushåll 

Diagrammet nedan inkluderar statistik från 18 år och äldre när det gäller 

singelhushåll för män och kvinnor. Det visar att brytpunkterna mellan fler 

kvinnor eller män var vid 23 år och 57 år. År 2018 var det mellan 20 år och 

22 år fler kvinnor än män som var ensamstående utan barn. Mellan 23 år 

och 56 år var det fler män. Från 57 år och äldre var det fler kvinnor än män 

som var ensamstående utan barn i Jönköpings kommun. 
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Diagram N Antal personer 18 år och äldre i ensamstående hushåll utan 

barn efter ålder och kön i Jönköping 2018 

Antal 

 

 

Boendeform 
I detta avsnitt beskrivs boendeformerna i Jönköpings kommun för år 2018. 

Det inkluderar andelen kvinnor och män, boendeformerna i kommunen 

jämfört med de fem kommunerna och boendeformerna utifrån ålder. 

 

Den vanligaste boendeformen 

År 2018 fanns det totalt 63 037 boendeformer i Jönköpings kommun utifrån 

antal hushåll. Tabellen nedan visar att den vanligaste boendeformen var 

småhus med äganderätt med 23 888 hushåll. En liknande siffra om 23 077 

hushåll var år 2013. Den näst vanligaste boendeformen år 2018 var hyresrätt 

i flerbostadshus med 20 907 hushåll. Den tredje vanligaste var bostadsrätt i 

flerbostadshus med 11 630 hushåll. Specialbostäder motsvarade 2 973 

hushåll, övrigt boende hade 1 151 hushåll, småhus med bostadsrätt hade 556 

hushåll och småhus med hyresrätt hade 516 hushåll. Däremot saknades det 

uppgifter för 1 406 hushåll i kommunen. 
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Tabell 1 Antal hushåll efter boendeform i Jönköping 2018 

 

Boendeform 2018 Antal hushåll 

Småhus, äganderätt 23 888 

Småhus, bostadsrätt 556 

Småhus, hyresrätt 516 

Flerbostadshus, bostadsrätt 11 630 

Flerbostadshus, hyresrätt 20 907 

Specialbostad 2 973 

Övrigt boende 1 151 

Uppgift saknas 1 406 

Samtliga boendeformer 63 037 

 

 

Kvinnor och män efter boendeform 

En indelning är andelen kvinnor och män som bor i de olika boende-

formerna. Statistiken för Jönköpings kommun och riket för år 2018 

illustreras i tabellen nedan. Vidare var det år 2013 i stora drag en liknande 

andel som för år 2018. Boendeformen småhus med äganderätt hade år 2018 

utefter andelen män och kvinnor fler män med 50,6 procent. För kvinnorna 

motsvarade det 48,5 procent. Genomsnittet i riket hade en liknande andel 

där 50,1 procent av männen bodde i småhus med äganderätt och 47,7 

procent av kvinnorna. 

Andelen i kommunen som bodde i flerbostadshus med hyresrätt var 20 

procent av männen och 29,2 procent av kvinnorna. Jämförelsevis var 

andelen i riket högre då det motsvarade en andel på 24,8 procent av männen 

och 25,9 procent av kvinnorna. När det kommer till flerbostadshus med 

bostadsrätt bestod det av 13,7 procent av männen och 14,8 procent av 

kvinnorna. Utifrån detta hade riket en högre andel med 16,1 procent av 

männen och 17,3 procent av kvinnorna i boendeformen. 
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Tabell 2  Andel män respektive kvinnor efter boendeform i Jönköping och 

riket 2018 

Boendeform 2018 Jönköping  Riket 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Småhus, äganderätt 48,5 50,6  47,7 50,1 

Småhus, bostadsrätt 1,0 1,0  2,1 1,9 

Småhus, hyresrätt 0,9 0,9  1,7 1,6 

Flerbostadshus, bostadsrätt 14,8 13,7  17,3 16,1 

Flerbostadshus, hyresrätt 29,2 28,0  25,9 24,8 

Specialbostad 2,5 2,7  2,0 1,8 

Övrigt boende 1,5 1,5  1,2 1,2 

Uppgift saknas 1,9 1,4  2,1 2,5 

Totalt 100 100  100 100 

 

 

Boendeform jämfört med de fem kommunerna 

När det gäller andelen invånare i boendeformerna år 2018 var det 37,9 

procent i Jönköpings kommun som bodde i småhus med äganderätt. I 

förhållande till de fem kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, 

Västerås och Örebro hade Jönköping högst andel och Helsingborg hade 

lägst andel med 27 procent. Liknande statistik var under 2013. 

Andelen invånare som bodde i flerbostadshus med hyresrätt år 2018 var 

33,2 procent i Jönköpings kommun. Högst andel hade Örebro med 44,5 

procent och lägst hade Västerås med 28,9 procent. I flerbostadshus med 

bostadsrätt bodde 18,4 procent av invånarna i Jönköpings kommun i 

boendeformen. Vidare hade Västerås den högsta andelen med 29,1 procent 

och den lägsta hade Örebro med 12,4 procent. Liknande statistik var för år 

2013 när det kommer till de två typerna av flerbostadshus. Däremot skilde 

sig antalen mer år 2013 i jämförelse med år 2018 när det kommer till 

flerbostadshus med bostadsrätt. År 2013 hade Jönköping 17,6 procent, 

Västerås 27,5 procent och Örebro 10,9 procent. 

I boendeformen specialbostäder hade Jönköping 4,7 procent år 2018 medan 

det var 3,7 procent år 2013. Högst hade Linköping med 7,1 procent och 

lägst hade Helsingborg med 2,3 procent år 2018, vilket liknade år 2013. 

Tabellen nedan illustrerar även ytterligare statistik i kommunerna år 2018. 
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Tabell 3 Andel invånare efter boendeform i Jönköping och de fem 

kommunerna 2018 

Boendeform Helsingborg Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro 

Småhus,  

  äganderätt 27,0 37,9 29,7 32,0 32,8 27,6 

Småhus,  

  bostadsrätt 3,7 0,9 2,8 1,3 1,0 3,0 

Småhus,  

  hyresrätt 2,2 0,8 1,6 2,8 0,9 1,5 

Flerbostadshus,  

  bostadsrätt 21,5 18,4 18,7 18,1 29,1 12,4 

Flerbostadshus,  

  hyresrätt 38,5 33,2 37,6 39,5 28,9 44,5 

Specialbostad 2,3 4,7 7,1 3,1 4,1 5,5 

Övrigt boende 1,0 1,8 0,2 1,2 1,5 1,8 

Uppgift saknas 3,9 2,2 2,4 2,2 1,6 3,8 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

 

 

För att tydliggöra boendeformerna i de olika kommunerna presenteras de tre 

vanligaste för år 2018 i diagrammet nedan. Jönköpings kommun hade en 

högre andel som bodde i småhus med äganderätt och en lägre andel när det 

gäller flerbostadshus med hyresrätt. När det gäller flerbostadshus med 

bostadsrätt låg Jönköping likvärdigt till med Linköping och Norrköping. 
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Diagram O Andel personer efter de tre vanligaste boendeformerna i 

Jönköping och de fem kommunerna 2018. 

 

Boendeform för barn 0–5 år och 6–12 år 

Boendeformerna för i Jönköpings kommun år 2018 för barn 0-5 år och 6-12 

år illustreras i tabellen nedan. I Jönköpings kommun när det gäller barn från 

0-12 år var den vanligaste boendeformen småhus med äganderätt år 2018, 

vilket det även var år 2013. År 2018 motsvarade detta 55,1 procent för barn 

0-5 år. I jämförelse bodde en högre andel barn 6-12 år i boendeformen då 

detta var 66,4 procent. 

Den näst vanligaste boendeformen åren 2013 och 2018 var flerbostadshus 

med hyresrätt. Åldersgruppen 0-5 år hade 29,4 procent och barn 6-12 år 

hade 24,1 procent år 2018. Detta visar att en högre andel av de yngre barnen 

0-5 år bor i flerbostadshus med hyresrätt jämfört med åldersgruppen 6-12 år. 

Boendeformen flerbostadshus med bostadsrätt var den tredje vanligaste för 

båda åldersgrupperna. Statistiken för år 2018 visar att 9,9 procent av 0-5 år 

bodde i detta medan det var 5,6 procent mellan 6-12 år. Det innebär att en 

högre andel av de yngre jämfört med de äldre barnen bor i boendeformen. 
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Tabell 4 Boendeform efter barn i åldrarna 0–5 år och 6–12 år i 

Jönköping 2018 

 

 

Boendeform för äldre 60 år och uppåt 

En annan kategori är hur boendeformerna förhåller sig för de äldre i åldrarna 

60 år och uppåt, vilket visas i tabellen nedan. I Jönköpings kommun år 2018 

var den vanligaste boendeformen småhus med äganderätt för män 60 år och 

äldre, samt för kvinnor 60-79 år. För kvinnor 80 år och äldre var den 

vanligaste boendeformen flerbostadshus med hyresrätt. Jämförs detta med 

statistiken för år 2013 finns det inga större skillnader mellan åren. 

I åldrarna 60-79 år var den näst vanligaste boendeformen flerbostadshus 

med hyresrätt både för män och kvinnor år 2018, vilket liknar år 2013. Den 

näst vanligaste för män 80 år och äldre var flerbostadshus med bostadsrätt 

och för kvinnor var det flerbostadshus med hyresrätt. Detta skiljer sig från år 

2013 då den näst vanligaste boendeformen för både män och kvinnor 80 år 

och äldre var flerbostadshus med hyresrätt. I sin tur var den tredje vanligaste 

boendeformen flerbostadshus med bostadsrätt för män och kvinnor 60-79 år. 

För män 80 år och äldre var den tredje vanligaste flerbostadshus med 

hyresrätt och för kvinnor 80 år och äldre var det småhus med äganderätt, 

vilket det även var under 2013. 

Utifrån statistiken bodde det år 2018 i boendeformen småhus med 

äganderätt fler män än kvinnor i åldern 60-79 år. Däremot bodde det från 80 

år och äldre fler kvinnor än män. I flerbostadshus med hyresrätt bodde det 

fler kvinnor än män i samtliga åldersgrupper, vilket även gäller för fler-

bostadshus med bostadsrätt. När det kommer till boendeformen special-

bostad bodde det fler män än kvinnor i åldern 60-69 år och fler kvinnor än 

män från 70 år och äldre. I övrigt boende var det även fler kvinnor än män 

från 70 år och äldre, men i åldersgruppen 60-69 år var det i stort sett lika 

många kvinnor som män. 

Boendeform 2018 0–5 år 6–12 år 

Småhus, äganderätt 55,1 66,4 

Småhus, bostadsrätt 1,5 1,1 

Småhus, hyresrätt 0,9 0,8 

Flerbostadshus, bostadsrätt 9,9 5,6 

Flerbostadshus, hyresrätt 29,4 24,1 

Specialbostad 0,1 0,2 

Övrigt boende 1,3 0,7 

Uppgift saknas 1,8 1,3 

Totalt 100 100 

 



 

 

30 

 

Tabell 5  Boendeform efter äldre i åldrarna 60–69, 70–79 och 80 år och 

äldre efter kön i Jönköping 2018 

Boendeform 2018 60–69 år      70–79 år  80– år 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Småhus, äganderätt 3 517 3 780  2 865 3 197  1 158 1 119 

Småhus, bostadsrätt 86 71  61 55  25 28 

Småhus, hyresrätt 56 50  58 46  39 16 

Flerbostadshus, bostadsrätt 1 356 1 086  1 536 1 094  1 179 660 

Flerbostadshus, hyresrätt 1 667 1 456  1 697 1 192  1 346 648 

Specialbostad 41 61  100 86  679 193 

Övrigt boende 106 107  102 80  92 54 

Uppgift saknas 70 92  54 48  86 38 

Samtliga boendeformer 6 909 6 703  6 473 5 798  4 604 2 756 

 

 

Bostadsarea 
I detta avsnitt presenteras statistiken för år 2018 när det gäller bostadsarean i 

Jönköpings kommun. Det som diskuteras är boendeformernas genom-

snittliga bostadsarea, hur Jönköpings kommun är i förhållande till de fem 

kommunerna och bostadsarean utifrån hushållstyp och kön. 

 

Genomsnittlig bostadsarea gällande boendeform 

Den genomsnittliga bostadsarean för år 2018 gällande samtliga boende-

former var 42 kvadratmeter per person (kvm/person) i Jönköpings kommun, 

vilket även var statistiken för år 2013. Diagrammet nedan visar att den 

bostadsarea som var störst år 2018 var småhus med äganderätt. Detta var 

även lika för riket och Jönköpings län, samt för år 2013. I jämförelse med 

riket och länet hade Jönköpings kommun lägst med 46 kvm/person. Vidare 

hade riket 47 kvm/person och Jönköpings län hade 48 kvm/person. 

År 2018 var småhus med bostadsrätt var näst störst, vilket var lika i 

genomsnitt för Jönköpings kommun och Jönköpings län med 45 kvadrat-

meter per person. I riket var det något lägre med 41 kvm/person. När det 

gäller småhus med hyresrätt hade kommunen 41 kvm/person, länet hade 43 

kvm/person och riket hade 40 kvm/person. Detta skiljer sig från Jönköpings 

kommun som år 2013 hade 41 kvm/person i genomsnitt för småhus med 

bostadsrätt och 44 kvm/person gällande småhus med hyresrätt. 

Vidare när det gäller genomsnittet för flerbostadshus med hyresrätt år 2018 

var det 36 kvadratmeter per person i Jönköpings kommun och i Jönköpings 

län, medan riket hade 34 kvm/person. För flerbostadshus med bostadsrätt 
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var det 43 kvm/person i Jönköpings kommun, 44 kvm/person i Jönköpings 

län och 39 kvm/person i riket. År 2013 var statistiken lika för kommunenen. 

För specialbostäder var genomsnittet för bostadsarean 25 kvadratmeter per 

person i Jönköpings kommun år 2018. Detta var lägre jämfört med 

Jönköpings län som hade 31 kvm/person och riket som hade 29 kvm/person. 

Det var även lägre jämfört med Jönköpings kommun år 2013 som då hade 

28 kvm/person. När det kommer till övrigt boende var statistiken likvärdig 

eftersom Jönköpings kommun hade 41 kvm/person, Jönköpings län hade 42 

kvm/person och riket hade 40 kvm/person. 

 

Diagram P  Genomsnittlig bostadsarea per person efter boendeform i 

Jönköping, Jönköpings län och riket 2018 

Kvm/person 

 

 

Bostadsarea i förhållande till de fem kommunerna 

Bostadsarean i Jönköpings kommun i förhållande till de fem kommunerna 

Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro år 2018 visas i 

tabellen nedan. År 2018 hade Jönköpings kommun när det gäller småhus 

med äganderätt den högsta bostadsarean med 46 kvadratmeter per person, 

vilket även Helsingborg och Linköping hade. Lägst bostadsarea hade 

Norrköping med 44 kvm/person. 

Den genomsnittliga bostadsarean för Jönköpings kommun när det gäller 

småhus med bostadsrätt var 45 kvadratmeter per person, vilket var det 

högsta jämfört med de fem kommunerna. Det lägsta hade Västerås med 37 

kvm/person. I småhus med hyresrätt hade Jönköpings kommun 41 
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kvm/person, vilket var det högsta. Det lägsta hade Norrköping med 31 

kvm/person. 

I flerbostadshus med bostadsrätt var det i genomsnitt 43 kvadratmeter per 

person i Jönköpings kommun år 2018. Det högsta hade Linköping och 

Örebro med 44 kvm/person. Norrköping och Västerås låg lägst till med 42 

kvm/person. När det gäller flerbostadshus med hyresrätt var 36 kvm/person 

det högsta, vilket Jönköping, Linköping och Örebro hade. Det lägsta hade 

Västerås med 33 kvm/person. 

Bostadsarean för specialbostäder var 25 kvadratmeter per person för 

Jönköpings kommun. Detta var det lägsta i förhållande till de fem 

kommunerna. Västerås hade det högsta med 32 kvm/person. De som bodde i 

övrigt boende var i genomsnitt 41 kvm/person i Jönköpings kommun. Det 

högsta hade Helsingborg med 44 kvm/person och det lägsta hade Linköping 

och Västerås med 39 kvm/person år 2018. 

I förhållande till den genomsnittliga bostadsarean för samtliga 

boendeformer låg de fem kommunerna likvärdigt till. Jönköpings kommun 

hade det högsta med 42 kvadratmeter per person. Efter detta kom 

Helsingborg, Linköping och Västerås med 41 kvm/person. Det lägsta hade 

Norrköping och Örebro med 40 kvm/person. 

 

Tabell 6 Genomsnittlig bostadsarea per person efter boendeform i 

Jönköping och de fem kommunerna 2018 (kvm/person) 

Boendeform Helsingborg Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro 

Småhus,  

  äganderätt 46 46 46 44 45 45 

Småhus,  

  bostadsrätt 40 45 38 38 37 40 

Småhus,  

  hyresrätt 38 41 34 31 32 39 

Flerbostadshus,  

  bostadsrätt 43 43 44 42 42 44 

Flerbostadshus,  

  hyresrätt 34 36 36 35 33 36 

Specialbostad 27 25 26 29 32 28 

Övrigt boende 44 41 39 42 39 43 

Samtliga 

boendeformer 41 42 41 40 41 40 
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Bostadsarea i förhållande till hushållstyp och kön 

Det högsta genomsnittet i Jönköpings kommun år 2018 när det kommer till 

bostadsarean för de olika hushållstyperna var ensamboende män 65 år och 

äldre som hade 79 kvadratmeter per person. Det näst största hade ensam-

boende kvinnor 65 år med 75 kvm/person. Det tredje största hade både 

ensamboende kvinnor och ensamboende män upp till 64 år med 59 

kvm/person. Liknande statistik för hushållstyperna var även år 2013. 

Ytterligare hushållstyper och dess bostadsarea i Jönköpings kommun år 

2018 presenteras i diagrammet nedan. 

 

Diagram Q Genomsnittlig bostadsarea per person efter hushållstyp i 

Jönköping 2018 

 
Kvm/person 

 

Avslutande sammanfattning 
Denna rapport har använt sig av bostads- och hushållsstatistiken från 

Statistiska centralbyrån (SCB) för att studera hushållen i Jönköpings 

kommun. Syftet var att göra en nulägesrapport kring statistiken från år 2018 

med fokus på hushållens sammansättning, hushållsstorlek och boende-

former. Fokus låg på antal hushåll, antal boende per hushåll och genom-

snittlig bostadsarea per person. Vidare då modellen för att beräkna statistik 

kring hushållen har förändrats sedan år 2016 har tidigare beräkningar för år 

2013 anpassats till den nya modellen. 
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Rapportens statistik har redogjort för förändringarna i Jönköpings kommun 

mellan åren 1975 och 2018. Det har gjorts en statistisk jämförelse mellan 

Jönköpings kommun och genomsnittet i riket och Jönköpings län, samt hur 

Jönköpings kommun är i förhållande till de fem kommunerna Helsingborg, 

Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro. Statistiken kring hushållen i 

Jönköpings kommun år 2018 sammanfattas nedan. 

 

139 222 invånare och 63 037 hushåll 
År 2018 visade statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) att det bodde 

139 222 personer i Jönköpings kommun. Det fanns 63 037 hushåll och av 

dessa hade 43 121 hushåll inte barn och 19 916 hushåll hade ett eller fler 

barn. I jämförelse med år 2013 fanns det 59 084 hushåll i Jönköpings 

kommun. Det innebär att antalet har ökat med 3 953 hushåll från år 2013 till 

2018. År 1975 fanns det 42 509 hushåll, vilket innebär en ökning på 20 528 

hushåll fram till år 2018. Jämförelsevis fanns det år 1990 totalt 111 486 

invånare och 49 057 hushåll. Det innebär att folkmängden i kommunen har 

ökat från år 1990 till 2018 med 27 736 invånare och 13 980 hushåll. 

 

2,21 personer per hushåll 
När det kommer till antal boende per hushåll var det 2,21 personer per 

hushåll i genomsnitt i Jönköpings kommun år 2018, vilket det även var år 

2013. Liknande statistik hade även riket och Jönköpings län. När det gäller i 

förhållande till de fem kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, 

Västerås och Örebro hade Jönköpings kommun det högsta antalet. Vidare 

hade Jönköpings kommun år 1975 antalet 2,55 personer per hushåll, vilket 

innebär att det har minskat något fram till år 2018. 

I Jönköpings kommun hade 43 121 hushåll inte barn, vilket var en andel på 

68,4 procent. I jämförelse hade 19 916 hushåll ett barn eller fler i kom-

munen. Av dessa hushåll hade 12,1 procent ett barn, 13,1 procent två barn 

och 6,3 procent tre eller fler barn år 2018. Det har därmed skett en ökning 

från år 2013 till 2018. 

 

Antal hushåll och antal invånare 
En viktig del i statistiken är huruvida hushållsstorlek och hushållstyp 

beräknas utifrån antal hushåll eller antal invånare. Detta då statistiken 

skiljer sig beroende på uträkning. 
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Hushållsstorlek 
Utifrån antal invånare var den vanligaste hushållsstorleken år 2018 hushåll 

med två personer i Jönköpings kommun. Detta gällde även för riket och de 

fem kommunerna Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och 

Örebro. Näst vanligast i Jönköpings kommun var hushåll med fyra personer 

och det tredje vanligaste var ensamhushåll. 

I förhållande till antal hushåll var det vanligast i Jönköpings kommun med 

ensamhushåll. Näst vanligast var hushåll med två personer och det tredje 

vanligaste var hushåll med fyra personer, vilket är samma statistik som för 

år 2013. Däremot har antalet hushåll ökat. Jämförelsevis hade riket och de 

fem kommunerna en liknande ordning som Jönköpings kommun, men där 

det tredje vanligaste för riket och fyra av de fem kommunerna var hushåll 

med tre personer. 

 

Hushållstyp 
Den vanligaste hushållstypen utifrån antal hushåll i Jönköpings kommun år 

2018 var ensamstående utan barn, den näst vanligaste var sammanboende 

utan barn och den tredje vanligaste var sammanboende med barn 0-24 år. 

Utifrån antalet invånare var den vanligaste hushållstypen sammanboende 

med barn 0-24 år, den näst vanligaste var sammanboende utan barn och den 

tredje vanligaste var ensamstående utan barn. Liknande ordningsföljd var 

under 2013, samt för de fem kommunerna år 2018. 

I förhållande till riket och Jönköpings län hade Jönköpings kommun en 

högre andel ensamstående utan barn. När det gäller sammanboende utan 

barn var kommunen något högre än riket, men hade en något lägre andel än 

Jönköpings län. Vidare låg kommunen lite högre än riket, men var lika med 

länet, när det gäller hushållstypen sammanboende med barn 0-24 år. 

 

Utvecklingen i förhållande till ålder och kön 
När det kommer till ålder och kön fanns det, i likhet med år 2013, skillnader 

mellan män och kvinnor i kommunen år 2018. Det var vanligast med 

ensamstående hushåll för både män och kvinnor i 20-årsåldern. Däremot var 

det fler kvinnor mellan 20 år och 22 års ålder, fler män mellan 23 år och 56 

år, och fler kvinnor från 57 år och äldre. Det sistnämnda kan bero på att 

kvinnor generellt lever längre. Vid 40-års ålder fanns det fler samman-

boende och efter detta ökar antalet ensamstående igen. När det gäller ensam-

stående äldre kan en orsak vara att den ena partnern avlider. 
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63 037 boendeformer 
I Jönköpings kommun fanns det 63 037 boendeformer år 2018. Den 

vanligaste boendeformen utifrån antal hushåll var småhus med äganderätt, 

vilket var 23 888 hushåll. Det var även den vanligaste boendeformen år 

2013. Den näst vanligaste boendeformen var flerbostadshus med hyresrätt 

och den tredje vanligaste var flerbostadshus med bostadsrätt år 2018. 

När det kommer till andel män och kvinnor som bodde i boendeformerna 

var statistiken liknande. 50,6 procent av männen och 48,5 procent av 

kvinnorna bodde i småhus med äganderätt, vilket innebär att det var något 

fler män. En liknande andel gällde även för rikets genomsnitt. Vidare bodde 

en större andel kvinnor i kommunen i flerbostadshus med hyresrätt och i 

flerbostadshus med bostadsrätt. Genomsnittet i riket hade en något högre 

andel i procent jämfört med Jönköpings kommun. 

 

Boendeform för barn i åldrarna 0–5 år och 6–12 år 

Statistiken för boendeformerna i Jönköpings kommun år 2018 visar att vid 

6-12 års ålder är det en större andel barn som bor i småhus med äganderätt 

då det motsvarar 66,4 procent. Vid 0-5 års ålder motsvarar detta 55,1 

procent. Vidare bodde fler barn vid 0-5 år i flerbostadshus med hyresrätt. 

Detta var 29,4 procent jämfört med åldersgruppen 6-12 år som hade 24,1 

procent. Barn från 0-5 år som bodde i flerbostadshus med bostadsrätt hade 

andelen 9,9 procent och barn från 6-12 år hade motsvarande 5,6 procent. 

Statistiken indikerar att en högre andel som bildar familj väljer med tiden att 

flytta till småhus med äganderätt. Det finns därmed ett samband mellan 

boendeform och barns ålder i Jönköpings kommun. 

 

Boendeform för 60 år och äldre 

Statistiken kring boendeformerna var att män 60 år och äldre hade småhus 

med äganderätt som den vanligaste. För kvinnor mellan 60 och 79 år var 

småhus med äganderätt den vanligaste och för kvinnor 80 år och äldre var 

det flerbostadshus med hyresrätt. Den näst vanligaste boendeformen i 

åldersgruppen 60 till 79 år var flerbostadshus med hyresrätt för både män 

och kvinnor. För män 80 år och äldre var det flerbostadshus med bostadsrätt 

och för kvinnor var det flerbostadshus med hyresrätt. 

När det kommer till antalet män och kvinnor år 2018 så bodde det fler män i 

småhus med äganderätt i åldrarna 60-79 år, och för 80 år och äldre bodde 

det fler kvinnor. Detta skiljer sig från år 2013 då männen var fler i samtliga 

åldersgrupper i kommunen. I flerbostadshus med hyresrätt bodde det år 

2018 fler kvinnor än män från 60 år och äldre, vilket liknar år 2013. 
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42 kvadratmeter per person i genomsnittlig 

bostadsarea 
I Jönköpings kommun var den genomsnittliga bostadsarean 42 kvadratmeter 

per person år 2018, vilket det även var för år 2013. Småhus med äganderätt 

hade störst bostadsarea, vilket liknade riket och Jönköpings län. Småhus 

med bostadsrätt var den näst största. För flerbostadshus med hyresrätt och 

flerbostadshus med bostadsrätt var det mindre skillnader mellan kommunen 

och riket och Jönköpings län. 

När det kommer till hushållstyp och kön var den största bostadsarean för 

ensamboende män 65 år och äldre med 79 kvadratmeter per person. Den 

näst största hade ensamboende kvinnor över 65 år med 75 kvm/person. Den 

tredje största bostadsarean hade både ensamboende män och kvinnor upp till 

64 år med 59 kvm/person. 
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