Intervjuer med utflyttare från Norra Botkyrka
MIKLO har våren 2010 intervjuat fem slumpvis utvalda personer som flyttat ut ifrån
Norra Botkyrka, fyra kvinnor och en man i åldrarna 28 – 54 år. Personerna flyttade från
kommunen år 2005 och framåt. Från en sådan liten urvalsgrupp är det svårt att finna
generella slutsatser som kan appliceras på övriga utflyttare ifrån Botkyrka. Vi fann
likheter hos de tillfrågade, som vi lyfter här, men underlaget bör betraktas som
redovisande för fem utflyttade personers betraktelser om varför de valde att röra sig bort
från Botkyrka kommun.
Vid frågan ”Vad är anledningen till att du flyttade från Botkyrka kommun” anmärkte tre
av kvinnorna på Botkyrka som kommun och att de inte tyckte att det höll måttet, att
standarden på boende och boendemiljö var låg. Samma kvinnor tog också upp att de
tyckte att det fanns integrationsproblem i Norra Botkyrka och att dessa problem enligt
dem skapade känslor av att känna sig främmande, att tvingas in i mångkultur och att bli
sedd som ett offer om man har utländsk bakgrund.

Kommentar [G1]: Tagit bort extra
blanksteg

Kommentar [G2]: Jag hade skrivit från

Fyra av de fem intervjuade hade direkt eller indirekt flyttat på grund av barnen, dels för att
komma närmre deras gymnasieskola i centrala Stockholm, och i tre av fallen delvis på
grund av missnöje med barnens nuvarande barnomsorg och skola i Botkyrka.
Alla de intervjuade påpekade också att avståndet till centrala Stockholm var en av
orsakerna till varför de flyttade och att målet var att komma närmare arbetet, barnens
skola och egna aktiviteter såsom umgänge med vänner och uteliv.
På frågan om de kan tänka sig att flytta till landsbygden svarar två av de intervjuade att de
kan tänka sig att göra det. En av dem uttrycker dock oro i form av ” Vi har tänkt på det.
Man kan få en villa för samma pris. Däremot finns det mindre att göra. Hur går det när det
bara finns en förskola. Hur påverkar det mig som arbetar på förskola?” Här lyfts dilemmat
om ”att ha mindre att göra” upp. En person säger att hon kan tänka sig att göra det när hon
blir äldre och att hon nu när barnen växer upp vill ha nära till aktiviteter och så vidare. Två
av personerna säger att de inte kan tänka sig det, varken nu eller senare.
Sammanfattning:
Ett mönster som blir tydligt är att alla intervjuade flyttat närmre stan, dels för att komma
nära jobb, barnens aktiviteter och uteliv. Barnen har varit i stort fokus och i tre av fallen
har barnens skolgång delvis eller helt påverkat flytten. Även problem associerade med
Botkyrkas status som ”mångkulturellt” lyftes i flera av fallen.

Kommentar [G3]: Tagit bort ,

