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Abstract

The purpose of this essay is to describe and partly explain the migration from a German city, and to 

illustrate the political difficulty surrounded by the phenomenon. 

I’ve composed following question issues to fulfill the purpose of the study:

1. How does the migration take form in Cottbus?

2. Why do the students want to migrate?  

3. Do the politicians consider the migration as a problem? What kind of measures do they 

want to introduce to prevent it? 

 

The survey has been done with mainly qualitative research methods, but it contains some 

quantitative elements. 

I’ve made an opinion poll survey among students in Cottbus, interviews with politicians at the city 

council and interviews with four students that have already left the city. 

The results of the study show that the will to migrate is widespread by the students in Cottbus. It’s 

first and foremost the chance to get a job that drives the students to migrate.

The city has a deficit of 180 million Euros in household, which makes the politicians to feel 

helpless, facing the problem of migration. Without money no great political measures can be done 

to decrease the migration. 

Key words: migration, decrease of population, city, East Germany

Nyckelord: utflyttning, befolkningsnedgång, storstad, Östtyskland
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Begrepp och förkortningar
Rumslig befolkningsutveckling: den del av befolkningsutvecklingen som beror på att folk flyttar.1 

Naturlig befolkningsutveckling: den naturliga utvecklingen d.v.s. antal födda och döda.2 

Niederlausitz: en region i södra Brandenburg, nordöstra Sachsen och västra Polen.3   

Landkreis: jämförs med län i Sverige.4

Kreisfreie Stadt: Staden tillhör inte någon Landkreis.5

Sorber: ett västslaviskt folk om ungefär 50 000 personer som bor i Oberlausitz och Niederlausitz i  

östra Tyskland6

Bundesamt ( Bundesämter): Myndighet (-er) på riksnivå.

Storstad : I Tyskland används begreppet storstad för städer med mer än 100 000 invånare.7

Jag kommer att använda begreppet Västtyskland för den delen av Tyskland som bildade BRD, både 

under den tiden och efter det att Tyskland återförenades. För att skilja på Östtyskland som en del av 

Sovjet och Östtyskland som en del av Tyskland efter det att Tyskland återförenades till idag 

använder jag mig av beteckningen DDR när jag talar om Östtyskland som en Sovjetisk stat och 

begreppet Östtyskland när jag talar om den delen efter återföreningen med Tyskland till idag.  

Nedan förklaras förkortningar för de politiska partierna i kommunfullmäktige i Cottbus. Efteråt 

nämns det parti i Sverige som ligger närmast. Skillnaderna på den politiska skalan är dock större i 

Tyskland än i Sverige. 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands, socialdemokraterna

CDU/DSU Christlich Demokratische Union / Deutsche Soziale Union, centerpartiet

Die Linke.PDS  Die Linkspartei, vänsterpartiet

B90/Grüne Bündnis 90/Die Grünen, miljöpartiet
1 http://de.wikipedia.org  . hämtat 2007-01-20
2 Ibid.
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlausitz   hämtat 2007-04-03
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Landkreis   hämtat 2007-04-03
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreisfri_stad   hämtat 2007-04-03
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sorber   hämtat 2006-10-22
7  http://de.wikipedia.org. hämtat 2007-01-20
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FDP Freie Demokratische Partei, moderaterna

AUB Aktive Unabhängige Bürger, aktiva oberoende medborgare

FLC Frauenliste Cottbus, kvinnolistan Cottbus, Feministisk initiativ

1 Inledning
Staden Cottbus i före detta DDR har på 17 år förlorat 26 253 invånare. För att behålla beteckningen 

storstad med över 100 000 invånare så har inkorporeringar av omliggande områden skett. Cottbus 

yta är nu tre gånger så stort som år 1976 men med samma invånarantal och har trots detta förlorat 

20 % av invånarna. En fortsatt minskning är förväntad och man förutspår att det år 2020 bara bor 

cirka 87 000 personer i Cottbus i jämförelse med dagens 102 690. 

En sådan massiv utflyttning från en storstad är ett intressant fenomen att studera och ett stort 

problem som många politiker i före detta Östtyskland ställs inför.   

Ju fler invånare desto mer skatteintäkter och mer subventioner från statskassan. En massiv 

utflyttning, som den i Cottbus, bidrar till mindre pengar i stadskassan i en stad där renoveringen från 

DDR-tiden fortfarande pågår. 

2 Problemformulering, syfte och frågeställningar

2.1 Problemformulering

Det har forskats en del om utflyttningen från Östtyskland till Västtyskland och det har forskats 

mycket om utflyttning från orter och småstäder i periferin till storstäderna och centrum. Dock har 

det inte forskats så mycket om utflyttning från en storstad. Undersökningen är därför intressant, då 

Cottbus är en storstad med en massiv utflyttning.

Jag vill undersöka varför unga människor flyttar från Cottbus och vart de flyttar. Jag vill även 

undersöka hur politikerna ser på utflyttningen, vad som görs för att hindra den och vad för åtgärder 

man önskar genomföra för att motverka den. 

För att kunna genomföra åtgärder mot utflyttningen bör man först ta reda på orsakerna till varför 

människorna flyttar respektive vill flytta.

2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och i viss mån förklara utflyttning från en östtysk storstad, samt 

att belysa den politiska svårigheten runtom fenomenet. 
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2.3 Frågeställningar 

1. Hur ser utflyttningen ut i Cottbus?

2. Varför vill ungdomar flytta?

3. Anser politikerna att utflyttningen är ett problem? Vad vill de göra åt det?

3 Teori och tidigare forskning. 

Detta kapitel kommer att beskriva några vanliga förekommande teorier när det gäller utflyttning och 

varför människor flyttar och därefter kommer utdrag ur tidigare forskning om 

utflyttningsproblematiken. 

3.1 Teori

Man brukar skilja på makro- och mikroteorier när det gäller utflyttning. Mikroteorier behandlar den 

enskilda individen och makroteorier behandlar grupper eller kategorier av de som flyttar, t.ex. 

studenter. Skillnad mellan teorierna är även vilken möjlighet individen eller gruppen har att påverka 

flytten. De orsaker till flyttningen som individerna själva kan påverka försöker mikroteorierna 

förklara, där individens fria vilja har stor betydelse, flyttningen blir då en individuell handling. 

Makroteorierna koncentrerar sig på faktorer som individerna inte kan påverka, till exempel antal fria 

arbetsplatser eller lediga bostäder. Då ses inte flyttningen som ett val av den enskilda individen utan 

som en funktion eller egenskap av det sociala systemet.8

 

En vanligt förekommande teori när det gäller utflyttning är ”push- och pullteorin”, som är en 

mikroekonomisk teori. Den går ut på att människor flyttar för att maximera nyttan. Där ses 

människan som en rationell individ som överväger vilka pushfaktorer, d.v.s. vilka faktorer som är 

negativa i den omgivning individen befinner sig (krig, arbetslöshet, hög kriminalitet, bristande 

utbildningsmöjligheter m.m) och vilka pullfaktorer, positiva faktorer i individens omgivning (höga 

löner, stort val av arbetsplatser osv), som finns där individen nu bor och jämför det med de push-

och pullfaktorer som finns i målregionen. Efter detta gör individen ett rationellt val och om den 

personliga nyttan är högre i målregionen så väljer individen att flytta annars stannar den där den är. 

Individen väljer alltså den region där den kan maximera nyttan. 

Denna traditionella mikroekonomiska förklaring ligger till grund för till exempel Sjaastads teori om 

Humankapital.9

8 Dobberkau 1980; Niedomysl, Tillman, Fransson  2003
9 Svensson 2006; Dienel i Dienel 2005
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Humankapitalteorin ser flyttningen som en investering i humankapital och maximering av den 

förväntade framtida nyttan. Framtida intäkter vägs då mot kostnaderna för en flyttning. Även 

psykologiska kostnader respektive intäkter räknas in när man tar hänsyn till om flyttning ska ske 

eller ej, som den psykologiska kostnaden att tvingas lämna släkt och vänner eller att bryta upp från 

en bekant miljö. Dock kritiseras modellen då det är näst intill omöjligt att på förhand veta hur en 

flytt blir och vad för intäkter den ger. 10 

Flera forskare hävdar att dessa teorier har brister och hävdar att det inte bara är individens rationella 

val som bestämmer utan att även sociala nätverk spelar stor roll när det gäller flyttning.11 

Flyttning har ofta skett med ett centrum-periferi perspektiv. Detta kan ses som en flytt från landet 

till storstaden, eller från Östtyskland till Västtyskland. När Öst- och Västtyskland förenades 1990 

såg förhållandena i de olika delarna väldigt olika ut. Västtyskland var efter en marknadsekonomi ett 

drömland för många östtyskar då inställningen var att i väst finns allt. Flera saker fanns inte att tillgå 

i Östtyskland, medan det var en självklarhet i Västtyskland såsom i Sverige. Då var Västtyskland 

centrum och Östtyskland periferin, vilket förklarar den del av de massiva utflyttningar som skedde 

från öst till väst. För att motverka att Östtyskland bara skulle betraktas som periferi ändrade man 

huvudstad från Bonn till Berlin.

Dock har på senaste tiden i Tyskland skett en ökad flyttning från centrum mot periferin, alltså en 

flyttning från städerna ut på landet, och från storstäderna till ytterområden. Den största orsaken till 

detta är önskan om ett eget hus, vilket kan vara svårt att förverkliga i storstäder. Frågan är dock om 

man verkligen kan kalla ytterområden periferi.12

Dr. Eckhard Dobberkau har i sin bok Abwanderung der Bevölkerung im ländlichen Raum 

sammanfattat olika mikroanalytiska teoriansatser som kännetecknar flyttningar som 

konfliktlösningsbeteende. Några av dessa teorier är: 

• man är inte nöjd med det egna läget

• man vill uppnå en viss nivå av tillfredsställelse

• attraktivitet och frustration, det finns en klyfta mellan villkoren i omgivningen och det 

10 Niedomysl, Tillman, Fransson  2003
11 Svensson 2006
12 Dienel i Dienel 2005
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personliga behovet

• optimering av tillfredsställelse

I Christiane Dienels bok om utflyttning, födelsetalnedgång och regional utveckling beskrivs i ett 

kapitel teori och praxis gällande den regionala befolkningsutvecklingen i Östtyskland. Där beskrivs 

en teori om vad för faktorer som har inflytande på ett beslut att flytta. 

• Exogena Faktorer : 

o Utbud av arbetsplatser i hemmaregionen

o livsvillkor i regionen

o Regionens image

• Endogena faktorer 

o Kvalifikationsnivå

o Grad av yrkes- respektive familjeorientering

o utprägning av motivation, självständighet och målinriktad livsplanering

• Stanna kvar faktorer 

o regionala faktorer:

- långfristig bosatthet

- fastighet

- regional och språklig identitet

- känsla av att höra hemma

o personliga faktorer

- bindning till familj / partner

- nätverk av vänner

- grannskap

- ansvar inom politiken, kyrkan, förening

• Faktorer som underlättar beslutet att flytta

o migrationsnätverk

o föregående exempel av vänner och släkt

o mobilitetsbidrag

Hon skriver att det i första hand är villkoren på arbetsmarknaden som får folk att flytta, t.ex. den 

stora arbetslösheten. Människor tenderar att flytta dit där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft 
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(job-vacancy tesen) eller dit där arbetsinkomsterna är höga (income-differential tesen). Att 

människor flyttar till platser där lönerna är höga leder till att lönerna där sjunker, medan de stiger i 

den region som arbetskraften lämnar. Där blir efterfrågan större än utbudet och tvärtom i 

målregionen. 

Till slut berättar hon även att det inte är de som är arbetslösa eller de som hotas av arbetslöshet som 

flyttar utan det är de högkvalificerade d.v.s. de som även i delstaten skulle kunna hitta en arbetsplats 

som lämnar staden. Enkla politiska arbetsmarknadsåtgärder är inte svaret på problemet, då det 

främst handlar om kvalitet på arbetsplatsen och möjligheten till en vidareutveckling på arbetet som 

får folk att flytta.13 

Siegfried Grundmann har riktat in sig på att beskriva och förklara den stora utvandringen från Öst- 

till Västtyskland. Självklart var den som störst när Berlinmuren föll 1989, Tyskland förenades 1990, 

samt de närmaste två till tre åren därefter. Utvandringen hade främst politiska grunder; man var inte 

nöjd med de politiska förhållandena i DDR och den närmsta tiden efter gränsernas öppnande var 

man rädd att Sovjet åter skulle ta kontrollen. Efter 1993 har öst – väst flyttningen minskat, men det 

är fortfarande ett stort problem i Tyskland. 

Grundmann hävdar att avståndet till tidigare hemort har stor betydelse till vart i Västtyskland 

människor flyttade. De i Brandenburg flyttade till vad som för dem låg närmast, nämligen 

Västberlin och de delstater som låg nära gränsen hade de högsta utflyttningarna och då till närmaste 

västdelstat. Grundmann förklarar att det inte är mobiliteten av människor i sig som är problemet 

utan saldot av flyttningarna. Om ungefär lika många skulle flytta till Östtyskland, som flyttar 

därifrån skulle inte flyttningen i sig vara något problem. Dock är inte läget så, utan det är många 

som flyttar från Östtyskland och inte många som flyttar dit.14

Jag kommer använda mig av alla ovan beskrivna teorier i analysen. 

3.2 Tidigare Forskning 

I de ovan beskrivna teorierna återfinns även tidigare forskning, här presenteras därför bara en del. 

Brandenburgs delstatsregering gav 2005 ut en rapport om den demografiska förändringen i 

Brandenburg, som beskriver orsaker och följder av utflyttning och födelsetalnedgång, tillika 

strategier och åtgärder som kan genomföras för att ändra den dystra demografiska utvecklingen. 

Brandenburg har en arbetslöshet på 16,6 % och en hög utflyttning. De främsta motiven till att unga 

13 Dienel i Dienel 2005
14 Grundmann 1998 
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människor och speciellt unga kvinnor flyttar från regionen är enligt rapporten bättre arbets- och 

utbildningsmöjligheter och attraktivare livsvillkor. Andra push och pull faktorer som har med arbete 

att göra är kvaliteten på arbetet, lönen och utvecklingsperspektivet på arbetsplatsen.15

4 Metod och Material 

4.1 Metod

Undersökningen är en i huvudsak kvalitativ undersökning med några kvantitativa inslag. De 

intervjuer med politiker som gjordes var semistrukturerade16, vilket betyder att politikerna i förväg 

fick veta vilka fyra frågor de skulle svara på. Vissa valde att göra det skriftligt och andra föredrog 

att göra det i muntlig intervjuform. Frågorna besvarades, dock inte alltid i rätt ordning, i de muntliga 

intervjuerna förekom att flera frågor behandlades samtidigt och att man sedan tog upp de frågor som 

den intervjuade inte besvarat. I intervjuerna utvecklades det så att ytterligare en viktig fråga dök 

upp. Den ställdes i slutet av intervjun. De som valde att svara skriftligt har inte fått den frågan, då 

den dök upp efterhand. Merparten av politikerna har dock valt att svara i muntlig intervjuform. 

Den andra delen av den empiriska undersökningen bestod av utdelning av en enkät till 

ungdomar/studenter. Detta har gjorts med hjälp av ett bekvämlighetsurval, som kan definieras att 

man frågar de som är i närheten utan att först, som i slumpmässigt urval, ta ut ett 

befolkningsunderlag. Nackdelen är att man inte kan generalisera utifrån ett bekvämlighetsurval.17 

Jag gör dock inga anspråk på att generalisera utan jag vill ta reda på vad studerande i Cottbus tänker 

om att flytta respektive stanna i staden och utifrån dessa svar se vilka tendenser till utflyttning som 

finns. 

Valet av en enkätundersökning istället för intervju med ungdomar/studenter i staden motiveras med 

att det tar mindre tid i anspråk att fylla i en enkät än att boka tid för intervju och genomförandet av 

intervjun. En enkät medför heller inga intervjueffekter:18  

 ”... intervjueffekt, d.v.s. sådant som har att göra med intervjuarens 

dominans över situationen, över frågorna och därmed också svaren,

15 Landesregierung Brandenburg 2005
16 Bryman 2002
17 Ibid.
18 Ibid.
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att intervjupersonens förväntningar kan påverka svarens utformning, 

relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen etc.”19

Nackdelar med att skicka ut en enkät kan vara att man inte kan hjälpa respondenten ifall den har 

svårigheter att förstå instruktionen eller frågan, och det kan vara svårt att veta om respondenten 

tolkar frågan som jag vill. Ett annat problem är att man inte kan veta vem det är som fyller i 

enkäten. Alla frågor passar inte heller i en enkät.20 

Det bekvämlighetsurval som jag har gjort, då jag själv har stått på universitetet och låtit de som vill 

komma till mig och fylla i enkäten har eliminerat flera av dessa nackdelar då jag står till förfogande 

om det finns frågor och tolkningsproblem.

Enkäten har utformats av kryssfrågor med 2 till 5 alternativ. Det fanns även två rangordningsfrågor 

med och två öppna frågor. De kriterier som styrde urvalet utgjordes av att det skulle vara 

ungdomar/studenter. 

Till slut har jag även intervjuat fyra studenter som har flyttat från Cottbus, för att höra varför just de 

flyttade och se om inställningen till staden skiljde sig åt mellan de som vill flytta och de som redan 

har flyttat. Delvis samma frågor ställdes, som var med i enkäten. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Information om utflyttningsteorier har sökts på universitetsbiblioteket i Konstanz som är kända för 

sitt stora utbud av samhällsvetenskaplig litteratur. Jag hittade böcker om utflyttning, dock mest om 

utflyttning från landet och från småstäder till en storstad eller om utflyttningen från Östtyskland till 

Västtyskland, ingenting om utflyttning från en storstad. 

För att få reda på om, varför och vart folk vill flytta, genomförde jag en enkätundersökning utanför 

universitetsrestaurangen då det var många som passerade denna lokal. De som ville, fick fylla i 

enkäten. Det var dock inte bara studenter utan även elever från andra skolor som var där och åt eller 

passerade lokalen. Huvuddelen bestod dock av studenter och mest av manligt kön. Totalt fyllde 48 

personer i enkäten. 

Därefter intervjuades fyra personer som redan hade flyttat från staden. Målet var att se om det fanns 

en skillnad i inställning till staden i jämförelse med de som ville flytta. 

Till sist ville jag ta reda på hur politikerna i Cottbus såg på utflyttningen från staden och vad de ville 

göra åt det. Jag skickade email till de ledamöter i Stadtverordnetenversammlung (motsvarar vårt 

19 Levin 2003 s. 6.
20 Bryman 2002 
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kommunfullmäktige) som gick att kontakta på detta vis. Det blev 28 stycken av 50. Jag fick tag på 

deras emailadresser på Cottbus hemsida. Därefter genomfördes intervjuer med de som bad om det. 

Flera ansåg att det var lättare att svara på de fyra frågor som jag hade skickat ut i mailet i 

intervjuform. Under dessa intervjuer framkom även andra frågor, den viktigaste var vad har tills 

idag gjorts för att motverka utflyttningen?

4.3 Källkritik

När jag har samlat in material till uppsatsen har jag varit källkritisk, det innebär att jag har tänkt på 

om det är primär- eller sekundärkällor jag har använt mig av och om materialet kan anses vara 

trovärdigt. I regel gäller att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor.21  Jag har dock i första 

hand använt mig av sekundärkällor, då det är lättare att få tag på och det är inte så lätt att hitta 

originalkällorna till befolkningsutvecklingen. 

En annan del som är viktig att ta hänsyn till är tendens/partiskhet. Ett exempel var jag inför när jag 

intervjuade politiker. Där kan partipolitik spela en roll. Ett exempel är när jag fick uppgifter om 

Cottbus deficit i stadskassan av en person i oppositionsroll. Jag kunde inte ta den informationen rätt 

upp och ner och se den som tillförlitlig utan att överväga om respondenten eventuellt överdrev för 

att ställa de regerande partierna i dålig dager o.s.v.  Därför har den informationen kontrollerats med 

en oberoende källa.22

Den mesta informationen har jag från Wikipedia, meinestadt.de och Cottbus hemsida. De fakta som 

meinestadt.de använder som indikatorer är tagna från CD-INKAR utgåva 2005, som Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung Bonn (BBR) har gjort. CD:n görs varje år i samarbete med de 

statistiska myndigheterna i landet och delstaterna. Jag anser därför denna källa vara pålitlig. Den 

information som jag hittar på meinestadt.de stämmer väl överens med den jag har hittat på Cottbus 

hemsida. Jag anser att materialet kan vara pålitligt när man hittar samma information på flera olika 

ställen. Cottbus hemsida innehåller information från stadsarkivet och de centrala, respektive 

decentraliserade myndigheterna. Uppgifter på wikipedias hemsida kommer till stor del från Cottbus 

21 Thurén 2005
22 Esaiasson m.fl. 2004
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hemsida och från böcker från stadsarkivet. Jag vet att wikipedia i sig inte är någon säker källa då 

vem som helst kan uppdatera sidan, men då källor som har angivits till wikipediatexten först och 

främst är böcker från Cottbus stadsarkiv anser jag källan vara pålitlig. För att vara säker har jag 

använt mig av triangulering, d.v.s. använt mig av mer än en källa för att få kontroll av resultatens 

giltighet.23  

Den litteratur jag har valt härstammar en del från delstatsmyndigheten i Brandenburg, men även från 

en oberoende stiftelse. Då man i informationen från delstatsmyndigheten inte försöker försköna 

problemen utan rakt ut skriver att det finns ett stort problem, så litar jag på informationen.24 

De flesta svar jag har fått från politiker i Stadverordnetenversammlung har först och främst kommit 

från vänsterpartiet. De sitter i opposition och kan kanske se detta som en chans att komma ut med 

sin politik (partiskhet). Jag är medveten om att det kan bli ett vänsterpolitiskt orienterat svar på 

frågeställning 3 där åtgärder från politikerna efterfrågas. Jag ber er ta hänsyn till detta. Ett annat 

problem är att översättningsproblem kan ha uppstått då den största delen av informationen jag har 

använt mig av är på tyska. Jag är medveten om det och ber er ta hänsyn till detta. 

5 Bakgrundsfakta om Cottbus
För att få en större förståelse för vilken stad vi har att göra med kommer här lite fakta om staden.

Cottbus är en stad i östra Tyskland med 102.690 invånare. (30. december 2006) Cottbus är en 

kreisfri stad och tillika den näst största staden i den tyska delstaten Brandenburg. Den har varit en 

storstad sedan år 1976.25 Staden är indelad i 19 stadsdelar som ni kan se på kartan i bilaga 2. 

De närmsta storstäderna är Dresden, Zielona Góra i Polen och Berlin, Tysklands huvudstad.26  I 

Cottbus bor en minoritet som kallas Sorber, därför är alla gatunamn och stadsnamn skrivet på två 

språk, tyska och sorbiska.27

Cottbus var till år 1990 en del av DDR som styrdes av Sovjetunionen. Se karta i bilaga 2.28 

Under den första tiden som Tyskland var delat försökte många människor som bodde i DDR att 

flytta till Västtyskland. 1961 fick ledarna i Sovjetunionen nog, gränserna stängdes och den omtalade 

Berlinmuren byggdes.29 

Den 9.e november 1989 revs muren och gränserna öppnades. Året därpå föll Sovjetunionen och 

DDR och Tyskland förenades den 3.e oktober 1990. 

Under DDR-tiden var Cottbus delstatshuvudstad och blev fr.o.m.1957 den viktigaste kol- och 

23 Bryman 2002
24 Bryman 2002
25 http://de.wikipedia.org hämtat 2007-02-10
26 Ibid.
27 http://sv.wikipedia.org hämtat 2006-10-22
28 http://de.wikipedia.org hämtat 2007-02-10
29 Grundmann 1998 
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energileverantören i DDR, men det var även byggnadsindustrin, textil- och möbelindustrin och 

livsmedelproduktionen som utgjorde näringslivsstrukturen i staden. Med återföreningen av 

Tyskland genomfördes en privatisering av näringslivet, vilket medförde en strukturförändring i 

staden och regionen. Cottbus förändrades från att ha varit en industristad till ett tjänste-, vetenskaps- 

och förvaltningscentrum, med många Bundesämter. 30 

Hur ser då livet i Cottbus ut? Nedan beskrivs var folk arbetar, hur hög arbetslöshet staden har och 

hur mycket man tjänar på sitt arbete i staden. Allt står i jämförelse med genomsnittet i hela 

Tyskland.

Diagram 5.1 Andel procent som arbetar i de olika sektorerna i Cottbus.  31  

Som diagrammet visar arbetar 0,6% med jord- och skogsbruk, d.v.s. i den primära sektorn. 12,9% 

arbetar med produktionsarbete, (den sekundära sektorn) och den största delen nämligen 86,5% 

arbetar med tjänstearbete (den tertiära sektorn.)32 Tjänstesektorn kan indelas i olika undersektorer. 

De tre största är: 

30 http://de.wikipedia.org hämtat 2007-02-10
31 www.meinestadt.de hämtat 2006-11-09
32 Ibid. 
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o offentliga och privata tjänster, 33, 6 % 

o handel med tomter, uthyrning och tjänster för företag, 15 % och

o offentlig förvaltning där 13,5 % arbetar.33 

För att senare i uppsatsen kunna se vad för orsaker som ligger bakom utflyttningen är det bra att 

veta ungefär var Cottbus ligger inom löneområdet.

Diagram 5.2 Industriinkomst i Cottbus i jämförelse med delstaten Brandenburg, Tyskland och de 

delstater och kreiser som har mest respektive minst inkomst.  34  

33 http://de.wikipedia.org hämtat 2006-11-09
34 www.meinestadt.de hämtat 2007-02-04
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Den genomsnittliga månadsinkomsten i Cottbus ligger på 2.146 Euro. Det motsvarar ungefär 70 % 

av genomsnittet i Tyskland med 3.056 Euro och 94% av genomsnittet i delstaten Brandenburg med 

2.284 Euro. 35

Som man här kan se ligger den delstat och det län som har störst inkomst i före detta Västtyskland 

och de med minsta värdena ligger i före detta DDR. 

Tyvärr är det inte alla som har arbete, vilket är ett stort problem i staden. Arbetslöshetskvoten i 

Cottbus var i januari år 2007, 18,7 %! Det motsvarar 10 320 arbetslösa. Därmed är arbetslösheten 

högre än genomsnittet i delstaten Brandenburg som har en arbetslöshet på 16,6% och över 

genomsnittet i Tyskland med 10,2% arbetslöshet.36 Om man sedan även jämför med Sverige, som 

har en arbetslöshet på 4,6 % (dec 2006) 37 så är de lättare att föreställa sig hur många som är utan 

arbete i Cottbus och att det är ett stort problem i staden. 

Diagram 5.3 Arbetslöshet i Cottbus i jämförelse med delstaten Brandenburg, Tyskland och de 

delstater och kreiser som har högst respektive lägst arbetslöshet.  38  

35  Ibid.
36 Ibid. 
37 www.scb.se  hämtat 2007-02-04
38 www.meinestadt.de hämtat 2007-02-04
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Här visas samma tendens att den delstat respektive det län med lägst arbetslöshet ligger i före detta 

Västtyskland och de med högst arbetslöshet i före detta DDR.  Om man sedan ser på 

arbetslöshetsutvecklingen de senaste 5 åren så har den stigit trots att det under den senaste tiden har 

kommit fler arbetstillfällen till staden, genom t.ex. en utökning och nybyggnation av sjukhuset och 

att ytterligare Bundesämter har lagts till staden.

Tabell 5.1 Arbetslöshetsutveckling i Cottbus uppdelat på män, kvinnor år 2001 till 2006.  39  

31/12-01 31/12-02 31/12-03 31/12-04 31/12-05 30/9 -06
Arbetslösa 
totalt

10 271 10 255 10 813 11 101 9 835 10 320

män 5 204 5 270 5 510 5 706 5 191 5 290
kvinnor 5 067 4 985 5 303 5 395 4 644 5 030
procent 17,1 % 17,5 % 18,4 % 19,2 % 17,3 % 18,6 %

I Cottbus finns ett tekniskt universitet BTU Cottbus, som ligger väldigt långt fram inom vissa 

ämnen. Utbudet av utbildningar på universitetet och arbetsmarknaden i staden skiljer sig dock åt. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen så arbetar 86,5 % inom tjänstesektorn och den arbetsgivare som är 

störst i staden är sjukhuset. På universitet finns dock främst tekniska utbildningar t.ex. 

maskiningenjör. Trots det stora sjukhuset finns det ingen medicinutbildning på universitetet.40 

Politisk sammansättning. 
 
Det politiska beslutsfattandet i Cottbus tas av överborgmästaren och kommunfullmäktige, som 

består av 50 ledamöter med val vart 5:e år.

Här visas den partipolitiska uppdelningen av  kommunfullmäktige: 

Diagram 5.4 Partipolitisk uppdelning i Kommunfullmäktige  41     

39 www.cottbus.de hämtat 2006-11-09
40 http://www.tu-cottbus.de/btu/de/studium/studienmoeglichkeiten/   hämtat 2007-04-05
41 http://cottbus.avc-online.de hämtat 2007-02-04
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Förklaring till partiförkortningarna finns i början av uppsatsen under rubriken begrepp. 

6 Resultatredovisning

6.1 Befolkningsutveckling

Andra världskriget påverkade tydligt invånarantalet i Cottbus. Invånarantalet sjönk från 56.000 år 

1939 till 38.000 år 1945.42 Under DDR-tiden flyttade många människor till Cottbus. Den största 

anledningen var att det fanns gott om arbeten i staden. Cottbus var ett energicentrum, här låg det 

största brunkolbrytet.43 Den 4.e september 1976 översteg invånarantalet i Cottbus 100.000, vilket är 

gränsen för att benämnas storstad. 1989 nådde invånarantalet sin högsta punkt med 128.943 

personer. 44 

För att följa befolkningsutvecklingen under en femårsperiod visas nedan en tabell över 

befolkningsutvecklingen år 2000 till 2005. 

Tabell 6.1.1 Den rumsliga och naturliga befolkningsutvecklingen i Cottbus år 2000 – 2005.  45  

42 http://de.wikipedia.org hämtat 2006-10-12
43 Einwohnerentwicklung Cottbus
44  http://de.wikipedia.org hämtat 2006-10-12
45 www.cottbus.de hämtat 2007-02-10
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 Jahr 
2000

Jahr 
2001

Jahr 
2002

Jahr 
2003

Jahr 
2004

Jahr 
2005

Jahr 
2006

Födda 804 738 766 714 792 715 736
Avlidna 1.058 1.064 1.079 1.126 1.167 1.076 1.088
Inflyttningar 4.702 4.889 4.666 4.914 4.969 4.665 4.276
Utflyttningar 6.929 7.310 6.607 6.367 5.821 5.334 5.662

Befolkningsutvecklingen kan dock vara lite missvisande. Egentligen är befolkningsnedgången större 

än vad som visas i diagram och tabeller då Cottbus har genomfört flera inkorporeringar av 

näromliggande områden för att behålla statusen som storstad. Detta är de inkorporeringar som har 

skett efter det att Cottbus erhöll statusen storstad år 1976: 

1994: Branitz, Dissenchen, Döbbrick, Kahren, Maiberg, Merzdorf, 

Schlichow, Sielow, Skadow, Willmersdorf 

2003: Gallinchen, Gross Gaglow och Kiekebusch 46

Om vi betraktar kartan över Cottbus stadsdelar (se bilaga 2) så kom år 1994 stadsdel 8-10 och 13-

16.  2003 kom även stadsdelarna 17-19 till. Då ser man att Cottbus i yta har ökat minst tre gånger så 

mycket sen år 1976, men har ändå samma invånarantal som då.47 Skulle dessa inkorporeringar inte 

ha skett skulle Cottbus idag ha mindre än 90 000 invånare och inte längre betecknas som storstad. 

Då kan man bättre förstå att utflyttningen är ett stort problem. Nedan visas ett diagram över 

befolkningsutvecklingen år 1985 till år 2005 där även de nyss beskrivna inkorporeringarna har 

märkts ut. 

Diagram 6.1.1 Invånarutveckling i Cottbus år 1985 - 2005.  48  

46 http://de.wikipedia.org hämtat 2006-11-15
47 Ibid.
48 Bevölkerungsentwicklung Cottbus 2006
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Pilarna markerar när inkorporeringarna skedde. 49

Sedan Tyskland återförenades år 1990 till år 2005, har Cottbus på grund av den höga arbetslösheten 

och den minskade födseln förlorat cirka 20 procent av sina invånare (22.983 personer). Man väntar 

en fortsatt minskning. Stadtsförvaltningen förutspår att invånarantalet år 2020 ligger på ungefär 

87000 personer. Detta betyder att Cottbus förlorar sin storstadsbeteckning. 

Varje år flyttar fler personer från Cottbus än som flyttar in.50 De flesta invånare flyttar ut på landet, 

vilket gör att de omliggande områdena har invånarvinster att uppvisa. Den största grunden för att 

man flyttar ut på landet är önskan om ett eget hus, som kan vara svårt att realisera i staden. Detta på 

grund av två anledningar. Den första är att det först och främst byggs lägenheter i en storstad och 

den andra att de få hus som finns inom stadens gränser är väldigt dyra. 

6.2 Redovisning av enkätundersökning och intervjuer med ungdomar i Cottbus. 

Nedan redovisas svaren på enkätredovisningen, presentationen innefattar en sammanfattning av de 

enskilda frågorna och vilka tendenser som kan utläsas av svaren. Därtill kommer en redovisning av 

intervju med fyra ungdomar som har flyttat från Cottbus. För att se alla frågor med svarsfrekvenser 

se Bilaga 1. 

49 Ibid
50 Ibid
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De flesta respondenter på enkäten var av manligt kön och åldersspannet rörde sig mellan 18 till 28 

år. De flesta studerar på universitetet, 19 % var dock från andra skolor. De flesta hade bott i Cottbus 

så pass länge att de har hunnit bilda sig en uppfattning av staden och känner till hur den fungerar. 

Bara 38 % hade bott i staden i mindre än halva sitt liv. De utflyttade ungdomarna var av manligt 

kön och mellan 22 till 24 år, de har alla bott i stort sett hela sitt liv i Cottbus innan de flyttade. Nu 

bor alla fyra i städer som ligger i Östtyskland. 

Cottbus en bra stad att bo i? 

Grundinställningen till Cottbus är bra. Svaren på frågan om man trivs i Cottbus var överlag positiva 

där ingen har svarat att de inte trivs och hela 18 % trivs mycket bra. 

Den positiva inställningen till staden speglas av att en intervjuad utflyttad ungdom inte har några 

åtgärder som han vill att politikerna i staden ska genomföra, eftersom han menar att Cottbus är 

ganska bra som det är. 

Inställningen till staden blir dock mer negativ när det gäller att tillbringa hela livet i staden. Då är 

det inte någon av respondenterna som har svarat självklart utan hela 63 % svarade Nej, det tror jag 

inte. Bland de utflyttade varierade svaren från nej, eventuellt till ja. Positivt var dock att två av fyra 

hade svarat ja. 

Den negativa inställningen speglas framförallt när utflyttning kommer på tal, men här skiljer det sig 

ordentligt åt när man betraktar de två olika utflyttningsfrågorna som nedan visas i diagram. 
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Tror du att du kommer att flytta?
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Här ser vi att det nästan alla tillfrågade i enkäten tror att de högst sannolikt kommer att flytta från 

staden även om alla från början inte vill flytta. Det finns då omständigheter som gör att 19 % tror att 

de kommer att flytta från staden även om de inte vill det. 

Hoppet om att de flesta kommer att flytta tillbaka till staden grusas när man betraktar vad 

respondenterna svarat på frågan: Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Cottbus? Hela 75 % är 

negativa till att flytta tillbaka till Cottbus, medan de fyra ungdomar som redan har flyttat har givit ett 

övervägande positivt svar på frågan, där en dock pointerade att ett villkor var att det fanns arbete i 

staden.  

Ungdomarna vill stanna i Östtyskland

Nästa fråga som blev intressant var vart man vill flytta.  Här dominerar att man vill bo i 

Östtyskland, både bland respondenterna på enkäten (63% vill stanna i Östtyskland) och bland de 

intervjuade där två stycken vill stanna i Östtyskland och de andra två inte tyckte att det spelar någon 

roll. Bland de intervjuade var det ingen som ville flytta till Västtyskland. I enkäten hade de bara två 

alternativ att välja på (öst, väst) medan det i intervjuerna var mer öppet. Kanske skulle resultatet bli 

annorlunda om alternativet, det spelar ingen roll var med i enkäten. 

Man betonade dock att det inte var avståndet till väst som avskräckte, då 75 % av respondenterna 

tyckte att det inte spelade någon roll hur långt bort man flyttade, vilket även två av de intervjuade 
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tyckte. 

De två andra betonade att avståndet till familj och vänner spelade roll, vilket inte avspeglar sig i 

enkätundersökningen. Där har 62 % placerat alternativet att bo närmre släktingar på den undre 

rangordningshalvan där man skulle rangordna varför man flyttar och när det gällde att bo närmre 

partner placerade 75 % av respondenterna alternativet på undre halvan. 

Bo ”på landet” populärt. 

Den tredje delen handlar om boende. Hur vill du bo i framtiden och var vill du bo, var de stora 

frågorna som ställdes. 

2
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Var vill du bo i fram tiden?
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Här ser vi att knappt hälften vill i framtiden bo i en egen lägenhet i en stad och hälften vill bo i eget 

hus på landet eller i en förort51. 

Av de intervjuade var det främst önskan om att bo i egen lägenhet som dominerade.

Arbete den stora drivkraften bakom utflyttningen

Två stycken rangordningsfrågor var med i enkäten. Den första var varför vill du flytta? där 

respondenterna fick rangordna 17 alternativ efter viktighet. Den andra var Vad vill du ha mer av i 

Cottbus? där man hade 12 alternativ att rangordna. Frågorna har utvärderats på följande sätt: Först 

har jag sökt ut hur ofta i procent ett alternativ förekommer som rangordning 1-3, sedan har jag, för 

att ta reda på de alternativ som lades minst vikt på, sökt ut hur ofta i procent ett alternativ 

förekommer som de sista 3 rangordningsalternativen. 

Jag börjar med att redovisa den första frågan, fråga nummer 21 i enkäten. Dessa alternativ förekom 

som rangordning 1-3: 

51  Förort uppfattas i Tyskland oftast som radhus- eller villaområde vid stadens yttergränser. Inte förort som t.ex. 
Rinkeby är till Stockholm. 
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Varför vill du flytta? rangordning 1-3
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Som vi ser så var det alternativen större chans till arbete, bättre arbete och högre löner som var de 

viktigaste orsakerna till att ungdomar vill flytta från staden. 

De som redan har flyttat flyttade först och främst för att studera något som inte finns i Cottbus och 

skulle då ha placerat det alternativet högst på rangordningslistan. 

Vad skulle du vilja se mer av i Cottbus? 
rangordning 1-3
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Här ser vi att de saker man vill se mer av i Cottbus är samma orsaker till varför folk flyttar från 

staden. Samma tre alternativ som i föregående fråga placerar sig även här på första plats. Vad som 

skiljer de två frågorna åt är att mer och bättre fritidsaktiviteter önskas i Cottbus men bristen på detta 

gör inte att folk vill flytta. 

Om man sedan jämför med vad de intervjuade rangordnat som vad de vill se mer av i Cottbus så 

dominerar här alternativet mer fritidsaktiviteter. Tre av fyra har satt det som det viktigaste 

alternativet vad man vill se mer av.
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På andra plats där två av fyra intervjuade var överens var: 

• bättre utbildningsmöjligheter

• högre löner

• bättre fritidsaktiviteter

Två personer har velat betona att det behövs bättre system för att ta hand om ungdomar, som 

innehåller allt från fler fritidsgårdar till fler ställen att göra praktik på.

Bland de som har flyttat är inte alternativen större chans till arbete och bättre arbete med bland 

rangordningsalternativ 1-3. Här är det bara högre löner som betraktas som betraktas som viktigt av 

både de utflyttade och respondenterna i enkäten. 

Politik… 

De alternativ som har rangordnats som minst viktiga på fråga 21 och 28 var de som hade med den 

politiska situationen i staden att göra. 

Varför vill du flytta, rangordning 15-17
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Att lättare kunna påverka politiken och att inte vara nöjd med de politiska förhållandena i staden har 

minst inflytande på om man väljer att flytta från staden eller inte. 

Detsamma gäller av vad man vill se mer av i staden. Även här kommer de politiska alternativen på 

sista plats. 
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Vad vill du se mer av i Cottbus, rangordning 10-12
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Detta håller även de utflyttade med om, de placerar dock billigare boende strax efter de politiska 

alternativen.  Är inte ungdomarna i Cottbus intresserade av politik? Jag ställde frågan om man 

tycker att politikerna i Cottbus arbetar för stadens bästa. Där sa 50 % att de har ingen åsikt i frågan, 

44 % var negativt inställda och det var bara 6 % som ansåg att påståendet stämde. Här kan man tro 

att det stämmer att ungdomarna inte har ett så stort intresse för politik, dock har de mycket de vill 

säga till politikerna. 

Det ungdomarna vill säga till politikerna är bl.a. att man önskar att de lyssnar mer på medborgarna i 

staden, att man tar tag i problemet med de högerextrema i staden, till uttalanden som visar att man 

har förlorat all respekt för politikerna t.ex: 

“Er makt och pengakåthet är en oerhörd belastning 

för varje enskild medborgare”

Förslag på vad som bör göras domineras av önskningar som rör fritidsaktiviteter. Man vill ha fler 

fritidsaktiviteter, -anläggningar och det kulturella livet bör förbättras.

De vill även att mer ska investeras för ungdomar och att man bör förmedla perspektiv.

En del synpunkter rör de många rivningshus som finns i Cottbus med önskningar att de rivs och att 

man renoverar och gestaltar om många kvarter i staden.  

Att man inte är nöjd med politiken och att man vill ha mer inblick i vad som görs och vad pengarna 

går till visas i argument som. 
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”Den offentliga årsbudgeten i kommunen bör vara mer detaljerad”

“man bör tänka över koncepten som rör innestaden en gång till 

och inte göra om samma misstag som tidigare har gjorts”

De intervjuade vill säga att det behövs mer ungdomsarbeten, man bör följa exempel från andra 

städer för att försöka hindra utflyttningen, man bör riva ner rivningshus, renovera fasader, kasta ut 

nazisterna, försöka behålla de välutbildade, anlägga fler basketplaner och stödja konstnärer.   

6.3 Redovisning av intervju med politiker angående utflyttningsproblematiken. 

Problematiken kring utflyttning är inte något som är speciellt med Cottbus, utan ett problem som 

återfinns i hela Europa. Jag har intervjuat politikerna i kommunfullmäktige i Cottbus om hur de ser 

på problemet med utflyttning från staden. 

Utflyttning ett problem? 

De flesta såg utflyttningen i staden som ett problem, men det var även vissa som inte delade den 

åsikten. De pointerade då att själva utflyttningen i sig inte är problemet, det är en process som sker i 

hela Europa som man inte kan göra något åt. Det är saldot av utflyttningarna och när en region 

drabbas av ett stort minus i utflyttningssaldo som problemet uppstår.  

”Frågan är inte hur utflyttningen kan stoppas   

utan hur man kan hålla staden livsduglig”

menar en manlig ledamot från die Linke.PDS. 

En annan sida av utflyttningsproblemet är att det först och främst är en speciell grupp som flyttar 

och att den är högkvalificerad arbetskraft. Detta betyder att det arbete som lämnats i staden måste 

utföras av mindre kvalificerad arbetskraft, vilket i sin tur leder till att de som bor kvar inte får den 

bästa servicen och att arbetet blir mindre efterfrågat. 

Inte bara avsaknad av arbete som driver bort ungdomar från staden. 

Även politikerna tror att den stora arbetslösheten och brist på yrkesperspektiv är den största orsaken 

till att ungdomar flyttar från staden. Dock fanns det även andra åsikter. En manlig ledamot från 
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B90/die Grüne hävdar att arbete och yrkesperspektiv snarare är en underliggande fråga och listar 

följande orsaker till ungdomars utflyttning: 

• Äventyrslysta (lära känna nya människor

• Generationskonflikter beträffande ungdomliga fritidsaktiviteter 

• Den höga muren av byråkrati i rådhuset för unga företagare

• de ihållande rättsextrema och nynazistiska övergreppen på oliktänkande ungdomar. 

Viljan att ha ett eget hus är en annan orsak som leder till utflyttning tror politikerna. Det går inte att 

bygga hus mitt i en storstad utan man väljer då att bosätta sig i områdena runt Cottbus och räknas 

inte längre till staden. 

Andra orsaker som att flytta till partner, flytta till arbetsorten (det finns väldigt många som pendlar 

från staden till arbete) och komma bort från föräldrarna för att starta ett eget liv kommer fram under 

intervjuerna. 

En kvinnlig ledamot tillhörande Die Linke.PDS. betonar att det är många unga kvinnor med bra 

betyg som flyttar. De söker utbildning någon annanstans, vilket till stor del beror på att det i 

Cottbus finns ett tekniskt universitet och det är många kvinnor som känner att utbildningsutbudet i 

staden inte passar dem.

Om jag hade pengar…

…så skulle jag få Vattenfall att lägga all produktion till Cottbus och ta in en hög skatt. 

Skatteinkomsterna används sedan till att utveckla staden och skapa arbeten. Dessutom avskaffar 

regeringen armén och använder dessa pengar till att skapa arbeten. Dessa åtgärder skulle en manlig 

ledamot tillhörande die Linke.PDS införa för att få människor att stanna i staden. 

En annan ledamot av die Linke.PDS. skulle införa lika chans för alla i alla orter att få arbete och att 

satsa på en strukturanpassning så att det är de krympande regionerna som subventioneras istället för 

de växande regionerna. De arbetslösa skulle han sätta i program där de gjorde s.k. borgararbete 

(t.ex. gå ut med pensionärer) Om han nu skulle tänka mer på Cottbus och mer realistiskt skulle han 

ta bort byggnation med tillhörande infrastruktur i ytterområdena, men även bygga ut vattennäten till 

de personer som har valt att flytta ut på landet. Till slut skulle han i statsvetarutbildningen införa 

kurser hur man agerar när regionen krymper. Idag lär man sig bara hur man ska bete sig när 

regionen växer. 

… så skulle jag lägga industrier i staden och satsa på utbildning. Dessa två delar ska sedan kopplas 
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ihop så att de nyutbildade anställs av företagen i regionen. Jag skulle öka kulturutbudet, med fler 

teaterföreställningar och fler fritidsaktiviteter för unga, säger en ung manlig ledamot av die 

Linke.PDS. 

En äldre manlig oberoende ledamot skulle erbjuda billiga bostäder i staden för de som pendlar till 

arbete, så att de inte flyttar till arbetsorten. Han skulle bygga ut barnomsorgen, med dagis som är 

öppna dygnet runt. Han skulle få folk att starta eget företag och på något sätt få högkvalificerad 

arbetskraft till staden. 

En kvinnlig ledamot tillhörande Frauenliste Cottbus vill först och främst satsa på skola och 

utbildning. Hon skulle införa gratis förskola och små klasser i skolorna, renovera sportanläggningar 

i staden med hjälp av lokala firmor och investera i infrastrukturen. 

En manlig ledamot av SPD skulle skapa högkvalificerade arbetsplatser i samarbete med 

universitetet och Fachhochschule. 

… så skulle jag lägga en Autobahn direkt till Leipzig och bygga ut en stor cargoflyplats. Jag skulle 

bilda en storregion som heter Region Südbrandenburg av Cottbus och närliggande Landkreiser. Där 

skulle Cottbus vara huvudstad, säger en manlig ledamot av SPD. 

En kvinnlig ledamot av die Linke.PDS. skulle införa eget företagande som undervisningsämne i 

skolorna. Hon skulle satsa pengar på:

o fritidsaktiviteter och kulturutbud. 

o införa skolvärdar på varje skola

o arbete

o högre löner

o vetenskap, forskning

o attraktivitet i form av mycket grönska, parker o.s.v.

o återinföra nedlagda linjer för järnvägen
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Minus 180 miljoner Euro

”Det finns två vägar att stoppa utflyttningen, antingen kan man förbjuda den, 

eller så kan man locka med något som är speciellt med just den 

beträffade regionen.  Det första alternativet har aldrig fungerat, 

det fungerade inte under DDR-tiden med Berlinmuren och det kommer 

inte att fungera nu. 

För att locka med något speciellt krävs resurser som de krympande 

regionerna oftast inte har...”

Så svarar en manlig ledamot tillhörande Die Linke.PDS när han får frågan vad som idag kan göras 

för att stoppa utflyttningen. 

Problemet med dagens situation är ett deficit på 180 miljoner Euro i stadskassan. Det är då inte så 

lätt att genomföra politiska åtgärder för att stoppa utflyttningen. Nedan följer vad politikerna i 

staden vill göra om man betraktar dagens situation. 

”Man måste pointera vad som är bra med Cottbus”

säger en  kvinnlig ledamot av die Linke.PDS. 

Åtgärder som flera politiker betonar är att visa uppskattning för frivillighetsarbete, såsom 

kvinnojourer och barnboksläsning av äldre. Att engagera de äldre och använda sig av deras kunskap 

är något som nästan var politiker tar upp. Det diskuteras om flera andra åtgärder för äldre såsom 

funderingar över nya boendeformer (kollektiv för äldre) och undvikning av ghettobildning.

En dialog bör startas med bostadsföretagen så att de inte vräker människor innan de har kontaktat de 

sociala myndigheterna, så att tid finns att ordna en ny lägenhet åt dem, önskar en kvinnlig ledamot 

av die Linke.PDS. 

En annan del är integration av kvinnor på arbetsmarknaden. Då så många unga kvinnor lämnar 

staden behövs en mentalitetsväxling hos företagen så att de anställer fler kvinnor. Stannar fler 

kvinnor i staden föds fler barn och den naturliga befolkningsutvecklingen kan åter komma att bli 

normal. 

Att det är svårt att genomföra något när man inte har några medel för det är inget nytt. Det som 

genomförs måste subventioneras. Dessa ord från en manlig ledamot tillhörande die Linke.PDS. får 

avsluta redovisningen.
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„Det som behöver göras subventioneras inte,

det som subventioneras behövs inte. „

Mycket snack lite verkstad?

Det var inte många svar jag fick på frågan vad som idag görs för att motverka utflyttningen. En 

manlig ledamot uttryckte tillståndet med frasen ”mycket snack lite verkstad” men kommer sen ihåg 

att det fanns ett projekt som hette Garage Lausitz, som var ett hjälpcentrum för grundandet av nya 

företag. 

En manlig ledamot av SPD förklarar att ett näringslivskompetensteam har börjat ett arbete för att 

förbättra villkoren för bosättningar i staden och att staden med den nuvarande budgetuppställningen 

vill stärka sin roll som investor. 

Det stora nya projektet är en teknologi och innovationspark på flygplats 2000 för att skapa 

högkvalificerade arbetsplatser. Planerat är ett nära samarbete med de båda högskolorna i Cottbus. 

Det är först och främst frivilliga organisationer som anordnar projekt för att få människor att stanna 

i staden. I april anordnades en festival som hette Back to Cottbus och var för människor som har 

flyttat ifrån Cottbus för att locka dem tillbaka. Självklart var även nuvarande Cottbusmedborgare 

välkomna.

7 Analys

I undersökningen har framkommit att både makroteoretiska och mikroteoretiska faktorer kan 

förklara utflyttning. Den makroteoretiska förklaringen ligger i att det först och främst är de faktorer 

som individerna inte själva kan påverka som är orsaker till viljan att flytta. I undersökningen visades 

att de tre mest förekommande orsakerna till utflyttning var chans att få arbete, bättre arbete och 

högre löner. Faktorer som arbetslöshet och löneläge på arbetsmarknaden kan individen inte själv 

påverka utan det är samhällets uppbyggnad som är drivkraft till utflyttningen. 

Att skillnaden på frågorna gällande om man vill flytta och om man tror att man flyttar, var så stor, 

stödjer en makroteoretisk förklaring, som grund för en del av utflyttningen. Där tvingas 

uppenbarligen hela 19 % att flytta emot sin vilja, vilket inte stödjer teorin om individens fria vilja. 

Undersökningen har även en makroteoretisk aspekt då den behandlar gruppen ungdomar/studenter. 
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Resultaten visar inte varför individer flyttar från Cottbus utan sammantaget varför gruppen 

ungdomar/studenter vill flytta. 

Om man applicerar push och pull teorin på resultaten så är det i stor utsträckning samma faktorer 

som är både push och pull faktorer. Ett exempel är arbete. De flesta har svarat att det de vill se mer 

av i Cottbus är större chans att hitta ett arbete, alltså en sänkt arbetslöshet. Då är den höga 

arbetslösheten och svårigheten att finna arbete i Cottbus en pushfaktor. När de fick svara på frågan 

varför vill du flytta? så var även där större chans att hitta arbete i en annan stad högst på listan och 

blir då en pullfaktor. 

Ett exempel på en pullfaktor, som inte samtidigt är en push-faktor är fritidsaktiviteter. Bättre 

fritidsaktiviteter har placerats långt ner på listan över faktorer som gör att man vill flytta, det är 

alltså inte en push-faktor, samtidigt har det placerats högt upp på listan över saker man vill se mer 

av i Cottbus och de flesta önskningar till politiker handlade om just fritidsaktiviteter, vilket då blir 

en pullfaktor. Hade Cottbus mer fritidsaktiviteter skulle staden, enligt ungdomarna, bli en bättre och 

attraktivare stad.  

Humankapitalteorin koncentrerar sig på framtida intäkter och räknar även in den psykologiska 

aspekten, t.ex. den psykologiska kostnaden att lämna släkt och vänner. Här vinner då den förväntade 

framtida intäkten att lättare få ett jobb och högre lön än i Cottbus. En annan framtida intäkt är den 

fjärde mest populära orsaken till att flytta nämligen att få nya erfarenheter och upplevelser. Det är 

dock svårt att veta hur det kommer att bli i framtiden. De flesta saker som gör att folk vill flytta till 

en annan stad räknas som framtida intäkter. 

Den psykologiska kostnaden att lämna släkt och vänner har i min undersökning inte så stor 

betydelse, då mertalet placerade alternativen att bo nära släktingar och att bo nära partner på nedre 

halvan på fråga 21.  Att partner kom så långt ner kan dock ha sin förklaring i att det säkert inte var 

alla som hade partner. 

Konfliktlösningsteorin av Dr. Dobberkau liknar nyttomaximeringsteorierna och får stöd  av 

undersökningen. Klyftan mellan omgivningen och det personliga behovet kan här vara arbete. Att 

optimera tillfredsställelse är detsamma som att maximera nyttan och får stöd av att individerna 

hellre väljer de saker som utvecklar sig själv än alternativ som att bo nära släktingar och partner 
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eller vara med i sociala sammanhang som viktiga.

Dienel räknar upp olika faktorer som får människor att flytta. Jag tänker nu applicera dem på min 

undersökning. 

De exogena faktorerna speglar sig på följande sätt. Utbud av arbetsplatser i hemmaregionen är låg, 

då arbetslösheten ligger på 18,7 % och arbeten mest finns inom vissa kategorier. 

Livsvillkoren i regionen är tillfredsställande, om man inte ser till arbetslösheten. Det finns 

lägenheter åt alla och tillräckligt med affärer och fritidsaktiviteter. Regionens image är inte lika bra 

då den ofta sammankopplas med högerextremistiska tankar, dock har den ett från forntiden gott 

rykte att vara ett energicentrum. 

De endogena faktorerna skiljer sig från individ till individ. Ur ett grupperspektiv från min 

undersökning kan man dock se att kvalifikationsnivån är hög, de flesta studerar på universitet. 

Stanna kvar faktorerna delas upp i regionala och personliga faktorer. Jag kommer först och främst 

kunna förklara de regionala faktorerna. 

De domineras av långfristig bosatthet då de flesta har bott i staden i hela sitt liv. Fastighet är dock 

en faktor som inte är så stor i undersökningen där ingen bor i eget hus. Känslan av att höra hemma 

kan tolkas i att hemma är Östtyskland.

Under de personliga faktorerna kan bindning till familj och partner tas upp där det visade sig att 

bindningen inte var så stor. (se analys av humankapitalteorin.) 

Under faktorer som underlättar beslutet att flytta, dominerar föregående exempel av vänner och 

släkt, nästan alla känner någon som har flyttat från staden. 

Det finns inget mobilitetsbidrag i Cottbus. 

Job-vacancy och income-differential teserna stöds i undersökningen. Det visas genom att chans att 

få arbete är det alternativ som främst får folk att vilja flytta från staden och att högre löner är det 

andra eller tredje alternativet. Det delar plats med alternativet bättre arbete som då stödjer Dienels 

tes att det är högkvalificerade arbetskraft som flyttar. Detta stöds ytterligare av att flera politiker har 

uttalat sig om samma sak. 

Den omvända centrum-periferiteorin att folk flyttar från centrum ut till ytterområden runt städer får 

stöd i min undersökning där önskan om ett eget hus och boende på landet är stor. Att önskan om 

närhet till naturen finns med som viktig orsak till att flytta stödjer även det teorin. 
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Grundmans teori om de stora utflyttningarna från Östtyskland till Västtyskland, och att den 

vandringen inte är avslutad utan att fortfarande fler flyttar från öst- till väst än tvärtom, får inte stöd 

i min undersökning. Nu är ju inte undersökningen generaliserande, men de tendenser som visas är 

att ungdomarna vill stanna i Östtyskland. Den största orsaken till om man vill flytta till Västtyskland 

var för att tjäna mer pengar på det arbete man gör. Alltså verkar det som om den yngre generationen 

har börjat avtrappningen av den stora inhemska tyska vandringen. De identifierar sig med att 

komma från Östtyskland och trivs med det och kallar de i väst för Wessis. Det har då utvecklats ett 

vi och dom perspektiv. 

Att den inhemska öst-väst flyttningen har avtagit kan även ha sin förklaring i att delarna har 

utjämnats rent ekonomiskt. Nuförtiden finns nästan allt som finns i Västtyskland även i Östtyskland 

till skillnad mot hur det var under DDR-tiden och tiden kort därefter. 

Grundmanns andra teori att det spelar stor roll hur långt ifrån hemstaden man flyttar stöds inte heller 

den av undersökningen, åtminstone inte på ett medvetet plan hos de tillfrågade, men det är inte alltid 

man själv är medveten om sådana faktorer. 

Det finns ingen enstaka teori som kan förklara utflyttning utan resultaten i undersökningen stödjer 

flera olika teorier. Man kan inte heller säga att det bara är mikroteorier eller bara makroteorier som 

förklarar utflyttningen, utan att det är en kombination av dessa, en kombination av omliggande 

omständigheter som individen inte kan göra något åt och egna rationella beslut att maximera nyttan. 

De enda teorierna som inte stöds av resultatet är de från Grundmann gällande öst-väst flyttningen 

och avståndsberoende. För att verkligen kunna avfärda Grundmanns teori krävs dock en mer 

omfattande undersökning. 

8 Slutsatser och slutord

Att  utflyttningen  är  ett  stort  problem  i  Cottbus  bevisas  av  den  senaste  tidens  drastiska 

befolkningsnedgång.  Därtill  bör  man  beakta  att  det  har  skett  två  stora  inkorporeringar  av 

närliggande områden de senaste åren, som har resulterat i att Cottbus nu till ytan är tredubbelt så 

stort som det var med samma befolkningsantal år 1976. 

Som svar  på  frågeställningarna  så  har  en  massiv  utflyttning  presenterats  som om man  inte  är 

uppmärksam döljs av politiska åtgärder för att behålla statusen som storstad. 

De största anledningarna till att ungdomar flyttar är hög arbetslöshet, låga löner och avsaknad av 
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yrkesperspektiv, vilket kan återspeglas i hur situationen i Cottbus ser ut med arbetslöshet på 18,7% 

en lönenivå som ligger långt under genomsnittet i Tyskland och utbildningar som inte kan förankras 

i arbetslivet i staden. 

Faktum att 94 % av de tillfrågade i enkätundersökningen tror att de kommer att flytta från Cottbus 

förmedlar ingen minskning av utflyttningen och det är illvarslande att se att bara 25 % tror att de 

kommer att flytta tillbaka till  staden. Den förutspådda minskningen till 87 000 invånare år 2020 

kommer troligtvis att besannas om inte något drastiskt görs för att motverka utflyttningen. 

Politikerna sitter i en svår sits med ett deficit på 180 miljoner Euro i stadskassan och med mindre 

och mindre subventioner från staten för varje år som går och varje invånare som flyttar ut. För att 

hindra en sådan massiv utflyttning som staden lider under krävs stora och oftast  dyra politiska 

åtgärder.  Det  är  svårt  att  genomföra  stora  åtgärder  på  kommunal  nivå,  oftast  behövs 

strukturförändringar som beslutas på delstatsnivå eller på statsnivå, då är det inte lätt för en enda 

stad att göra sig hörd. En start, som vissa av de intervjuade politikerna har tagit fasta på, är att 

engagera  medborgarna  och  stödja  frivillighetsarbete.  Detta  för  att  försöka  öka  medborgarnas 

bindning till staden. Det finns dock en stor motvilja att inse utflyttningen som ett problem och man 

väljer att klamra sig fast vid storstadsbeteckningen. 

För  att  engagera  medborgarna  i  staden  krävs  en  mentalitetsändring  hos  både  politiker  och 

medborgare. Det kan vara svårt  att  som politiker få förtroende i  staden då invånarna har dåliga 

erfarenheter från tidigare, men en del måste vara att göra det lättare att komma i kontakt med de 

förtroendevalda,  där  man  inte  måste  ha  en  emailadress  från  universitetet  i  Cottbus  eller  från 

stadsförvaltningen för att de ska öppna mailen…

Det finns många förslag på vad som kan göras för att motverka utflyttningen ifall man hade pengar, 

dock visas återigen svårigheten med ett stort  deficit,  då när förslag på åtgärder om man ser till 

dagens  situation  mest  har  följts  av  att  det  går inte  att  genomföra  åtgärder  med hänvisning till 

deficitet i stadskassan. 

Några förslag på åtgärder kan vara att  samarbeta med frivilliga organisationer när det anordnas 

festivaler som Back to Cottbus, att se på lösningar från andra städer som har eller har haft samma 

problem  och  att  tänka  igenom  när  man  arrangerar  projekt  att  det  även  är  lätt  för  de  som 

evenemanget ska vara för att ta sig dit. 

En lösning kunde vara ett bättre samarbete mellan universitet och arbetsliv, där man kan erbjuda 

praktik och där man kan starta nya utbildningar som återspeglar arbetslivet i staden. 
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Om man åter sammankopplar med teorierna så är det svårt för en kommunalpolitiker att göra något 

åt de makroteoretiska aspekterna som arbetslöshet och löneläge. 

Man får koncentrera sig på att göra staden attraktiv och försöka pointera de positiva sakerna med 

staden för att genom pull-effekter locka andra människor att flytta dit. 

En större undersökning som innefattar även andra åldersgrupper och jämförelse med en annan 

östtysk storstad vore intressant för fortsatt forskning, men även en liknande undersökning om några 

år för att se om befolkningsutvecklingen har lyckats hindras och om inställningen hos ungdomar 

och politiker har ändrats vore intressant.
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Bilaga 1 Intervjuguide och enkät med svarsfrekvenser 

Enkät med svarsfrekvernser
1. Geschlecht:
  

Männlich 69 %
Weiblich 31 %

2. Alter:   18-28 

3. Wo studierst Du?

Gymnasium
Fachhochschule  13 %
Universität  81%
andere:     6 % 

4. Was studierst Du?  Informationsvetenskap och medieteknik 31% ,  Landnutzung und 
Wasserbewirtschaftung 31 %,  Företagsekonomi 6 % , övrigt 19 %, inget svar 13 %

5. Wie lange wohnst Du schon in Cottbus?   Svar mellan ett halvår och 25 år.  
Hela livet: 45 %
Mer än halva livet: 27 % 
Mindre än halva livet:  38% 
        

6. Gefällt es Dir in Cottbus?

Ja es gefällt mir sehr gut   18 % 
Ja es gefällt mir                 38 %
Es ist ok                             44 %
Nein es gefällt mir nicht so gut
Nein es gefällt mir überhaupt nicht                        

7. Wo wohnst Du? Bitte nenne Stadtteil   Centrum/Mitte stadsdel 1 på kartan (se sid. 13 i  
uppsatsen)  50 % ,  Ströbitz, stadsdel 5 på kartan 19 %,  övriga 31 %,  alla i Cottbus. 

8. Wie wohnst Du?

Eigenes Haus 
Eigene Wohnung   31 %
WG                         38 %
bei den Eltern         25 %
andere:                    6 %  

9. Wie willst Du später mal wohnen?                       

Eigenes Haus               50 %
Eigene Wohnung         50 %
WG       
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bei den Eltern     
andere: _________________________________________________

10. Was willst Du nach deinem Studium/Schule tun?           

Arbeit suchen       75 %
Studieren              6 %
andere:                  19 %

11. Kannst Du Dir vorstellen dein ganzes Leben in Cottbus zu verbringen? 

Ja  klar Cottbus ist toll
Ja dass kann ich mir denken   12 %
Vielleicht   25 %
Nein das denke ich nicht   63 %
Nein überhaupt nicht 

12. Willst Du wegziehen?

Ja unbedingt
Ja das möchte ich eventuell     75 %
Nein das möchte ich nicht so gern   19 %
Nein überhaupt nicht                        6 %

13. Denkst Du dass Du wegziehen wirst?                

Ja unbedingt
Ja ganz wahrscheinlich     94 % 
Nein denke ich nicht         6 %
Nein überhaupt nicht               

Bei ”Nein” geh weiter zu frage 22

14. Wenn Du wegziehst denkst Du dass Du irgendwann zurück nach Cottbus ziehen wirst? 

Ja klar
Ja denke schon               25 % 
Nein denke ich nicht      69 %
Nein überhaupt nicht     6 %                         

15. Wenn Du wegziehst, wohin willst Du ziehen? 

Deutschland      66 %
Ausland            44 %

16. Wenn Du wegziehst wohin denkst Du, dass Du ziehst?    
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              Deutschland          75 %
              Ausland                25 %

17. Willst Du in einer Stadt oder auf dem Land wohnen?  

In der Stadt         44 %
Auf dem Land    12 %
In einem Vorort    38 %
andere:                  6 % spelar ingen roll

18. Wenn Du in Deutschland bleiben möchtest, willst du dann lieber im Osten oder im Westen 
wohnen? 

Osten        63 %
Westen      37 %

19. Wenn Du ins Ausland gehen möchtest, wohin?  Västländer 44 %,  Asien/Afrika 6 %, inget  
svar 50 %

20. Spielt es eine Rolle wie weit weg von Cottbus Du ziehen willst? 

Es spielt eine sehr grosse Rolle     6 %
Es spielt eine grosse Rolle            6 %
Es spielt eine Rolle                       13 %
Es spielt keine grosse Rolle          44 %
Es spielt überhaupt keine Rolle     31 %

21. Wieso willst Du wegziehen?
Bitte mach eine Rangordnung von 1-18 was Du für Dich am wichtigsten empfindest wobei 1 das 
wichtigste ist.

bessere Arbeit
höhere Lohne
Grössere Chance eine Arbeit zu bekommen
leichter befördet zu werden
billiger zu wohnen
die Chance näher zu Natur zu wohnen
die Chance näher zu Arbeit zu wohnen
die Chance näher zu Geschäften und Freizeiteinrichtungen zu wohnen.
näher zu Verwandten zu wohnen
neue Erfarungen zu machen und neues erleben. 
näher zum Partner(Freund/in, Ehepartner)
bessere Ausbildungsmöglichkeiten
einen Studiengang zu studieren den es nicht in Cottbus gibt
da die Politiker dort besser auf die Menschen eingehen als hier 
ich will mehr politisches Mitspracherecht.
ich bin nicht zufrieden mit den derzeitigen politischen Verhältnissen in Cottbus
bessere Freizeitmöglichkeiten
andere: ________________________________________________________________
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För svar på fråga 21 och 28 se slutet av bilagan. 

22. Willst Du Kinder haben?   

Ja sicher             69 %
Ja vielleicht       31 %
Nein nicht so wahrscheinlich
Nein überhaupt nicht

Bei ”Nein” geh weiter zu frage 24

23. Wann würdest Du Kinder bekommen wollen?   

Mellan när man är 25 – 30 år.    38%  ej före 30,   6 % har ej svarat

24. Wie viele Kinder willst Du haben?     

0
1    12 %
2     63 %
3     19 %
4 oder mehr                               

6 % har inte svarat

25. Denkst Du dass Cottbus eine gute Stadt für Kinder und Kinderfamilien ist?  

Ja eine sehr gute Stadt für Kinder und Kinderfamilien     6 %
Ja eine ganz gute Stadt für Kinder und Kinderfamilien    50 %
Nein nicht eine so gute Stadt für Kinder und Kinderfamilien     38 %
Nein eine sehr schlechte Stadt für Kinder und Kinderfamilien    6 %

26. Was ist für Dich am wichtigsten? 

Familie    31 %
Karriere   6 %
Beide       63 %

27. Findest Du dass die Politiker in Cottbus das Beste für Cottbus tun?

Ja das tun sie              
Das tun sie teilweise             6 %
Ich habe keine Meinung dazu       50 %
Das tun sie nicht so gut                 38 %
Das tun sie überhaupt nicht           6 %

28. Wovon hättest Du gerne mehr in Cottbus?
Bitte mach eine Rangordnung von 1 – 13 was Du für Dich am wichtigsten empfindest, wobei 1  
das wichtigste ist.
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bessere Arbeiten 
höhere Löhne
grössere Chance Arbeit zu bekommen
billigere Wohnungen
bessere Freizeitaktivitäten
mehr Freizeitaktivitäten
bessere Ausbildungsmöglichkeiten
mehr Studiengänge an der FH
mehr Studiengänge an der Universität
eine Chance näher an Geschäften und Freizeiteinrichtungen(Kino,Disko....) zu wohnen
eine Chance mit Politikern leichter in Kontakt zu kommen.
eine Chance mehr politisch mitzuwirken
andere: ______________________________________________________________

För svar på fråga 21 och 28 se slutet av bilagan. 

29. Was würdest Du den Politikern in Cottbus mal sagen?

30. Was für Vorschläge hast Du ,dass Cottbus eine Stadt wird, wo man gerne wohnen will?

Fråga 29 och 30: 
Er makt och pengakåthet är en oerhörd belastning för varje enskild medborgare
Gå hem
Skaffa fler fritidsaktiviteter för unga
Fler parker i innestaden
Bry er mer om medborgarna i Cottbus önskningar
Stöd ungdomarna (förmedla perspektiv)
Det måste ske en extrem förbättring av det kulturella utbudet
Lyssna mer på vad medborgarna i Cottbus tycker
Fler fritidsaktiviteter /program 
Mindre ålderdomshem
Fler fritidsaktiviteter
Förbättra det kulturella livet
Fixa mer grönt i staden (parker t.ex.) 
Sanera runt om centralstation
Förbättra fritidsanläggningarna
Förbättra shoppingmöjligheterna (mat å annat) (bygg ut innestaden till en 

regional magnet)
Riv äntligen ner alla gamla fula tomma plattenhus (massproducerade 

hyreslägenheter)
Locka hit unga med attraktiva arbeten
Avlägsna resten av den socialistiska boendekulturen
Den offentligt gjorda årsbudgeten i kommunen borde vara mer detaljerad, mer 

precist stå vad pengarna går till
Näringslivsvänlighet och en utjämnad kommunal budget borde ha första prioritet
Kommunala företag/lägenheter bör inte säljas utan göras mer efficienta. 
Investera mer för ungdomen
Politikerna bör komma ur sitt politiska tänkande och istället se sig själva som en 

del av Cottbus och agera därefter. 
Tänka över koncepten som beträffar innestan en gång till och inte göra om 

samma misstag som tidigare har gjorts. 
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Att de äntligen får ordning på problemet med de högerextrema i staden
Stoppa fascismen och ta tag i kriminaliteten

Renovera och gestalta om många kvarter i Cottbus. 

Fråga 21 har utvärderats på följande sätt. Först har jag sökt ut hur ofta i procent ett alternativ 
förekommer som rangording 1-3 och därefter, för att ta reda på de alternativ som de lade minst vikt 
på, sökt ut hur ofta i procent ett alternativ förekommer som de sista 3 rangordningsalternativen. 
Fråga 28 har utvärderats på liknande sätt

Fråga 21. Varför vill du flytta?

Alternativ som förekom som rangordning 1-3 och dess procenttal:

Större chans till arbete: 75 %
Bättre arbete  69 %
Högre löner 50 %
Skaffa nya erfarenheter och upplevelser 38 %
en chans att bo närmre naturen 25 %
en chans att bo närmre arbetet 13 %
en chans att bo närmre partner 6 %
billigare boende 6 %

Alternativ som förekom som rangordning 15-17 och dess procenttal:

Ha mer att säga till om politiskt 44 %
Lättare påverka politikerna 38 %
Jag är inte nöjd med de politiska förhållandena i Cottbus  38 %
studera något som inte finns i Cottbus 31 %
en chans att bo närmre arbetet 19 %
Bättre fritidsaktiviteter 19 %
högre löner 13 %
Bättre utbildningsmöjligheter 13 %
billigare boende 13 %
en chans att bo närmre släktingar 13 %
en chans att bo närmre partner 13 %
Skaffa nya erfarenheter och upplevelser 6 %
lättare att bli befordrad 6 %

Fråga 28 Vad skulle du vilja se mer av i Cottbus?

Alternativ som förekom som rangordning 1-3 och dess procenttal:

Större chans att få jobb  81 %
Bättre arbeten 69 %
Högre löner 69 %
Bättre utbildningsmöjligheter 13 %
Mer fritidsaktiviteter 13 %
Fler utbildningar på universitetet 6 %
Bättre fritidsaktiviteter 6 %
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billigare boende 6 %

Alternativ som förekom som rangordning 10-12 och dess procenttal:

en chans att lättare att påverka politikerna 56 %
att lättare komma i kontakt med politikerna 44 %
en chans att bo närmre affärer och nöjen  38 %
mer fritidsaktiviteter 25 %
fler utbildningar på universitetet 19 %
fler utbildningar på Fachhochschule 19 %
bättre utbildningsmöjligheter 13 %
bättre fritidsaktiviteter 13 %
billigare boende 13 %
högre löner 6 %

Intervjuguide till politiker
 

1. Ser Du utflyttning som ett stort eller litet politiskt problem här i Cottbus?
2. Varför tror Du att människor flyttar härifrån?
3. Vad för politiska åtgärder vill Du genomföra för att få folk att stanna om du inte behövde 

tänka på hur mycket resurser som står till foga? (utopi)
4. Om man ser till dagens situation, vad vore enligt Dig möjligt att göra för att få folk att 

stanna?  (realitet, med tanke på dagens resurser)
5. Extra fråga som kom upp på några intervuer: Vad har gjorts för att få folk att stanna i 

staden? 

Intervjuguide till fyra studenter som har flyttat från Cottbus

Hur gammal är du?
Hur bor du?:
Var bor du? 
Hur länge har du bott där, när flyttade du dit?
Hur länge har du bott i Cottbus?
Hur bodde du i Cottbus? 
Hur vill du bo i framtiden?
Varför flyttade du ifrån Cottbus? 
Spelade det en roll hur långt ifrån Cottbus som du flyttade?
Vill du stanna på den orten du bor nu? (hur länge?)
Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Cottbus?
Kan du föreställa dig att tillbringa resten av ditt liv i Cottbus?
Vill du bo i Tyskland eller i utlandet i framtiden?
Om i utlandet, var? 
Om i Tyskland i öst eller väst?
Vill du ha barn?
Hur gammal vill du vara när du får barn?
Hur många barn vill du ha?
De sista 3 frågorna är fråga 28-30 i enkäten. Var god se enkäten.
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Bilaga 2 Kartor över Cottbus

Bild 5.1.1 Karta över Tyskland med Cottbus utsatt.  52              Bild 5.1.2 Cottbus stadsdelar.  53  

 

Cottbus stadsdelar.

1. Mitte (Srjejź) med 8.280 invånare 

2. Schmellwitz (Chmjelow) med 16.785   invånare

3. Sandow (Žandow) med 16.385 invånare

4. Spremberger Vorstadt (Grodkojske pśedměsto) med 14.349 invånare

5. Ströbitz (Strobice) med 14.054 invånare

6. Sielow (Žylow) med 3.579 invånare

7. Saspow (Zaspy) med 682 invånare

8. Merzdorf (Žylowk) med 1.225  invånare

9. Dissenchen (Dešank) med 1.195  invånare

10. Branitz (Rogeńc) med 1.396  invånare

11. Madlow (Modłej) med 1.951  invånare

12. Sachsendorf (Knorawa) med 14.499 invånare

13. Döbbrick (Depsk) med 1.842 invånare

14. Skadow (Škodow) med 557 invånare

15. Willmersdorf (Rogozno) med 761 invånare

16. Kahren (Korjeń) med 1.334 invånare

17. Kiekebusch (Kibuš) med 1.357  invånare

52 http://de.wikipedia.org hämtat 2007-02-04
53 Ibid. 
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18. Gallinchen (Gołynk) med 2.693  invånare

19. Gross Gaglow (Gogolow) med 1.450 invånare 54

Bild 5.3 Karta över Tyskland efter andra världskriget  55  

54 Siffrorna är från 31/12-2005 och är nu lite lägre.  http://de.wikipedia.org  hämtat 2007-02-04
55  http://sv.wikipedia.org  hämtat 2006-11-03
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