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Barnfamiljer
och deras
flyttningar
En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i
Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de
var sex år och började skolan.
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Tre av tio småbarn flyttade från Göteborg
Vi har följt födelsekullarna 2000-2005 till dess de blir sex år och börjar skolan. När dessa barn var sex
år så hade 22 600 av 35 000 barn (65 procent) från Göteborg flyttat från sin första fastighet. De flesta
flyttningar var korta och gick till områden inom Göteborg. Fram till barnen var sex år hade 16 procent
flyttat ut till övriga Göteborgsregionen (GR), åtta procent till övriga Sverige exklusive GR och tre
procent till utlandet. Sammantaget bodde drygt sju av tio barn som föddes i Göteborg kvar vid sex
års ålder.

Stabila flyttmönster under 2000-talet
Det är idag inte ovanligt att konfronteras med de inbördes
oförenliga påståendena ”Alla barnfamiljer flyttar ifrån
Göteborg” och ”Numera stannar alla barnfamiljer kvar i
Göteborg”. Som nämns i rubriken så är verkligheten som så ofta
varken svart eller vit. Drygt sju av tio barn som föddes i staden
mellan åren 2000 och 2005 bodde kvar när det var dags för
skolstart, och när barnen väl har börjat skolan så går
flyttintensiteten ner.
Som ett resultat av att antalet födda ökat kraftigt under 2000talet så flyttar allt fler barn ut, samtidigt som fler barn också stannar kvar. Men av de barn som
föddes i Göteborg så bodde ungefär samma andel kvar i staden när de var sex år. Ökningen av antal
barn var alltså i första hand ett resultat av att fler barn fötts, inte ett resultat av att en större andel av
barnen stannat kvar.

Bostäderna förklarar flyttningarna
När barnen föddes bodde en fjärdedel av dem i småhus. När
de var sex år bodde över hälften av dem i ett småhus. I stor
utsträckning förklaras de övergripande flyttmönstren av
skillnader i bostadsbeståndet inom Göteborgsregionens
bostadsmarknad. Flest småhus och stora bostäder finns i
Göteborgs ytterområden och i kranskommunerna. I de
centrala delarna av Göteborg, där flest barn föds, finns få
småhus och färre stora lägenheter. Det övergripande
flyttmönstret är en utåtriktad rörelse från Göteborgs centrala
delar mot ytterområdena i Göteborg, kranskommunerna och till
viss mån övriga Sverige.
Vi har inte frågat barnen eller deras familjer om skälen till att de flyttat eller stannat kvar i sina
bostäder och områden. En flytt till ett småhus kan vara ett behov av en större bostad, likväl som det
kan vara en önskan att bo i en annan miljö. Samtidigt är det förstås så att ”barnfamiljer” inte är
någon enhetlig grupp. Långt ifrån alla familjer är så kallade kärnfamiljer med två biologiska föräldrar
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och deras gemensamma barn. De ekonomiska möjligheterna och
boendepreferenserna varierar mellan grupper. Tydliga skillnader
finns mellan barn med svensk- och utländsk bakgrund, samt
mellan barn från familjer med olika inkomster. Var femte barn
med svensk bakgrund hade flyttat ut till övriga Göteborgsregionen vid sex års ålder, medan bara var tjugonde med utländsk
bakgrund hade gjort det. De med svensk bakgrund flyttade också i
större utsträckning till övriga Sverige än de med utländsk
bakgrund. En majoritet av barnen från familjer med låg inkomst
(mindre än 60 procent av rikets medianinkomst) bodde i hyresrätt
när de var sex år, medan barn från familjer med medel- och
höginkomster i stor utsträckning bodde i eget ägande och då
främst i småhus.

Många barn flyttar också in till Göteborg
I och med att fokus ligger på utflyttningen av barn så är det
lätt att glömma att inflyttningen av småbarn också är
betydelsefull för Göteborg. Mellan åren 2000-2011 flyttade
4 300 barn födda 2000-2005 in till Göteborg och bodde
kvar när de var sex år. Ungefär lika många av de inflyttade
barnen flyttade till Göteborg från utlandet som från andra
kommuner i Sverige. De inflyttade barnen var vid sex års
ålder spridda över hela Göteborg.
Utflyttningen av barn innebar att födelsekullarna minskade
från 34 900 till 25 400 barn fram till skolan började. När de
inflyttade barnen räknas med så ökar antal sexåringar till
29 700. Resultatet av in- och utflyttningarna blev alltså att
årskullarna antalsmässigt minskade med 15 procent, från
34 900 barn till 29 700 barn fram till sex års ålder.
Flyttrörelserna under åren fram till skolan, där barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade
bland inflyttarna och utflyttarna domineras av barn med svensk bakgrund, för med sig att andelen
med utländsk bakgrund ökar. När barnen som föddes 2000-2005 var noll år hade 23 procent utländsk
bakgrund, vid sex års ålder hade 31 procent av barnen i Göteborg utländsk bakgrund.
Andelen barn som kommer från familjer med låga inkomster (mindre än 60 procent av rikets
medianinkomst) var högre bland inflyttade barn än bland både utflyttade barn och bland de barn
som bodde kvar i Göteborg hela perioden.
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Tre av fyra barn flyttade från Centrum innan de var
sex år
Centrum är det stadsdelsnämndsområde som har den högsta utflyttningen av barn. Bara vara fjärde
barn som föddes i området fanns kvar vid sex års ålder. När skolan börjar är kullarna därför mycket
mindre än de var när barnen föddes och skillnaden är stor mellan vår och höst samma år.
Utflyttningen från Centrum går inte bara ut från Göteborg utan i lika stora utsträckning ut till övriga
staden. Mönstren är desamma i de andra centrala stadsdelarna Örgryte-Härlanda och MajornaLinné, fast på en lägre nivå.
Rörelsen mot småhusområden i Göteborgs ytterkanter är stark från de centrala delarna av staden.
Det är också de centrala delarna som hade den största utflyttningen till övriga Göteborgsregionen.
När barnen föddes så bodde två procent av barnen från Centrum i småhus, när de var sex år bodde
60 procent av dessa barn i ett småhus. Det geografiska läget och ett bostadsbestånd med få småhus
och få stora bostäder för med sig att Centrum har en större andel barnfamiljer som man skulle kunna
säga kommer från en annan livsfas, där många inte anpassat boendet inför att barnen ska födas.
Bilden bekräftas av att många barn är det enda barnet i familjen. Bland barnen från Centrum så hade
30 procent äldre syskon medan dubbelt så många, 60 procent, av barnen som föddes utanför
Göteborgs centrala delar hade äldre syskon.
I de tre centrala stadsdelarna föds nu 50 procent fler barn än i början av 2000-talet. Det har fört med
sig att allt fler barn bor kvar i centrala Göteborg, samtidigt som fler barn flyttar därifrån. Inflyttningen
har dessutom ökat något under det senaste decenniet. Precis som för Göteborg som helhet så har
andelen av de födda som flyttar från Centrum under småbarnsåren varit stabil under 2000-talet (7075 procent av barnen födda 2000-2005 hade flyttat ut fram till sex års ålder). Ökningen av antal barn
är även här i första hand ett resultat av att fler barn fötts, inte ett resultat av att en större andel av
barnen stannat kvar.
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I några stadsdelar ökade antalet barn fram till barnen var sex år och skolan började. Västra Göteborg,
där majoriteten av bostäderna är småhus, kan nämnas. Här ökade antalet barn från 3 000 till 3 900,
och 40 procent av sexåringarna i området hade flyttat in från övriga Göteborg, övriga Sverige eller
utlandet.
Utflyttningen från Göteborgs centrala delar och omflyttningen mot småhus hade kanske sett ännu
större ut än vad siffrorna här visar om vi haft möjlighet att följa ”familjerna” några år innan barnen i
den här registerstudien föddes. Två tredjedelar av barnen som föddes i ett småhus hade äldre syskon
och det känns inte orimligt att anta att flertalet av dessa barns familjer en gång i tiden flyttat ifrån ett
flerbostadshus till sitt småhus med anledning av tidigare barn utökat familjen.

Var fjärde barn flyttade minst två gånger
Flyttintensiteten är hög under småbarnsåren, där många byter bostad och bostadsmiljö av olika skäl.
Två av tre barn flyttade minst en gång och var fjärde barn flyttade två gånger eller fler fram till dess
att de var sex år. De barn som hade ett småhus som sin första bostad flyttade i mycket mindre
utsträckning än de som började i ett flerbostadshus. Även om omflyttningen är stor från
flerbostadshus till småhus så sker flest flyttningar från ett flerbostadshus till ett annat
flerbostadshus.
Även geografiskt skiljer det sig åt. Nästan var tredje barn från Centrum och Östra Göteborg flyttade
minst två gånger innan skolan började, medan bara var åttonde barn från exempelvis Västra
Göteborg flyttade mer än en gång.

Om registerstudien
Datamaterialet som studien baseras på är beställt av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Population:
(A) Alla barn som var folkbokförda som nollåringar i Göteborg år 2000-2011,
(B) Alla barn, födda 2000-2011 och folkbokförda utanför Göteborg som nollåringar, men som sedan
folkbokförts i Göteborg under perioden 2000-2011 (dvs. inflyttade till Göteborg).
Totalt innehåller datamaterialet uppgifter om 88 045 barn, där 77 545 kommer ifrån Göteborg (A).
Variabler (mätvärden för varje år (31/12) 2000-2011):
Fastighetsuppgifter: boendeform, byggår, geografiskt område
Individvariabler: barnens födelseår, kön, utländsk/svensk bakgrund
Familjeuppgifter: familjetyp, antal barn efter ålder i familjen, inkomst
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Vad är en flyttning?
I den här studien har vi tittat på barnens folkbokföringsadress vid respektive årsskifte (31/12). Om
barnen inte varit folkbokförda i samma fastighet vid två årsskiften har en flytt skett. När vi
exempelvis pratar om att barnen bor kvar i ett SDN så kan de ha flyttat till en annan fastighet inom
samma SDN. Flyttningar kan dessutom ske fram och tillbaka mellan årsskiften, vilket vi inte fångar i
denna studie. Därför är antalet registrerade flyttningar högre än vad som redovisas här där vi bara
tittar på var och hur barnen bor vid årsskiften fram till sex års ålder.

Sammanfattning av hela datamaterialet.

Har du frågor kring statistiken?
Kontakta oss inom Analys och Statistik: statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Mer statistik hittar du via vår webbplats: http://statistik.goteborg.se
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