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Sammanfattning 
Vad är en attraktiv plats? Attraktivitet är ett begrepp som används allt oftare i olika 
sammanhang, detta trots att det inte finns någon direkt utpräglad beskrivning till innebörden 
av det. Attraktivitet är ett ganska diffust och vagt begrepp som lätt kan misstolkas då folk inte 
riktigt vet innebörden av det. Vad som ses som attraktivt kan dock i hög grad vara subjektivt.  
Det finns en hel del befintliga teorier kring vad attraktivitet är och vilka faktorer som kan 
bidra till attraktivitet. 
Syftet med den här uppsatsen är att försöka reda ut begreppet och göra någon form av samlad 
beskrivning av vad detta otydliga begrepp kan betyda. 
 
Genom att gå in på olika teorier om vad det kan vara, kommer den första delen av arbetet ha 
till syfte att reda ut vad begreppet attraktivitet egentligen kan betyda, vilka faktorer som kan 
påverka och om olika aktörer såsom kommuner, företagare, turister och enskilda hushåll kan 
lägga olika innebörd i begreppet.  
 
I andra delen av arbetet ska jag gå djupare in i hur Botkyrka kommun förhåller sig till 
begreppet. Det empiriska materialet består av styr och strategidokument där tyngdpunkten 
ligger på en dokumentanalys av Botkyrkas översiktsplan. Det görs även en intervju med en 
samhällsplanerare på kommunförvaltningen i Botkyrka.  
Ur denna analysdel kommer sedan några slutsatser dras och svar ska försökas ges till de från 
början givna frågeställningarna. 
 
Slutsatsen av det empiriska materialet är bland annat att mycket av de befintliga teorierna 
kring attraktivitet stämmer överens med Botkyrkas vision och arbete kring attraktivitet. 
Men utöver de befintliga teorierna kunde även nya bidragande faktorer till attraktivitet att 
urskiljas. Dessa var bland annat att folk som bor på en plats bidrar till platsens attraktivitet, 
denna faktor kan sedan bidra till att en stadsdel blir segregerad. 
En annan slutsats var att läget är avgörande för en plats attraktivitet. 
Olika platser har olika förutsättningar för att åstadkomma attraktionskraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Abstract 
An attractive place, what is it? Many cities and municipalities say that they aim to be 
attractive and the word is very common in master plans for cities. 
Attractiveness is a term used increasingly in various contexts, despite the fact that there is no 
direct description of it. Attractiveness is a rather diffuse and vague concept that easily can be 
misunderstood when people not really know the meaning of it.  
What is seen as attractive, however, can be highly subjective. 
 
There are a lot of existing theories about what attractiveness is and which factors that may 
contribute to the attractiveness. 
The purpose of this paper is to clarify the concept and make some kind of overall description 
of what this vague term could mean. 
 
By going into some theories about what it may be, the first part of the paper will have the 
purpose to clarify what the term actually could mean, the factors that may influence and if 
different actors such as municipalities, entrepreneurs, tourists and individual households can 
add a different meaning in the term. 
 
The second part of the paper will go deeper into how the municipality Botkyrka relate to the 
concept. The empirical material consists of strategy documents for the municipality where the 
emphasis is on a documentary analysis of Botkyrka master plan.  
There is also an interview made with a community planner at the municipal administration in 
Botkyrka. In this part of the paper some conclusions will be made and answers will try to be 
made to the initially given issues. 
 
The conclusion of the empirical material is among others that much of the existing theories 
off attractiveness are consistent with the vision and work of attractiveness in Botkyrka. 
But apart from the existing theories could also new factors that contribute to attractiveness be 
identified. These included that the people that lives in a place contribute to the attractiveness 
of the place, this factor may contribute to segregated neighbourhoods.  
Another conclusion was that the location is crucial for the attractiveness of a place.  
Different places have different conditions to achieve attractiveness. 
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1 Inledning 
En attraktiv plats, vad är det? Hur vet vi det? Många städer och kommuner hävdar att de har 
som mål att vara attraktiva och stoltserar i sina planer med att de satsar på att ha många 
attraktiva platser. Men vad innebär att en plats är attraktiv?  
Kan innebörden av en attraktiv plats vara olika för olika människor? Om man ser det ur ett 
aktörsperspektiv, kan olika aktörer, t.ex. kommuner, enskilda hushåll, företagare och turister, 
lägga in olika betydelser i begreppet?  
 
Ordet attraktivitet har blivit ett inneord på senare år, många kommuner skyltar med begreppet 
i sina planer, fast utan att ge någon direkt beskrivning till innebörden av det. 
Ett exempel ges här taget ur Botkyrkas översiktsplan (2002): 
 
”Den framtida utvecklingen måste ta hänsyn till kommunens särskilda värden för att kommunen även 
fortsättningsvis blir en allt mer attraktiv kommun för boende, företagare, anställda och besökare.” 
 
Men vad betyder det då att kommunen fortsättningsvis blir en allt mer attraktiv kommun?  
Vad är attraktivitet? Hur ser kommuner på begreppet attraktivitet?  

1.2 Bakgrund 
Attraktivitet är ett ord som används allt flitigare idag. 
Definitionen och uppfattningen av vad som upplevs som attraktivt kan skilja sig beroende på 
vem man frågar, innebörden av ordet är i hög grad subjektivt. 
Idag pratas det allt mer om den attraktiva staden med liv och rörelse, där områden ska vara 
funktionsblandade, det vill säga innefatta både arbetsplatser och boende. Staden ska vara 
promenadvänlig och bilismen ska reduceras så mycket det är möjligt. 
Men innebörden av attraktivitet måste vara mycket mer komplext än så, anledningen till att 
jag valde detta ämne var att jag ville få mera tydlighet i begreppet och se vad det egentligen 
kan betyda. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att reda ut vad innebörden av begreppet attraktivitet kan vara. 
Ett annat syfte är att se hur en utvald kommun förhåller sig till begreppet, går det att koppla 
samman kommunens definitioner av begreppet med de befintliga teorierna? 
 
Vad menas med att en plats är attraktiv?  
För vem är platsen tänkt att vara attraktiv? 
Vilka faktorer bidrar till att en plats ska upplevas som attraktiv? 
Gör kommunen någonting för att stärka sin attraktivitet? 

1.4 Metoder och disposition 
Jag kommer att använda mig utav en kvalitativ metod i arbetet, arbetet kommer att bestå av 
två delar, den första delen är mera teoretisk och genomförs genom litteraturstudier.  
Genom att gå in på olika teorier om vad attraktivitet kan vara, kommer den första delen av 
arbetet att ha som syfte att försöka reda ut vad begreppet attraktivitet egentligen kan betyda. 
Här kommer även olika aspekter på attraktivitet belysas från olika synvinklar, vilka faktorer 
kan påverka synen på attraktivitet och kan olika aktörer lägga olika innebörd i begreppet?  
I andra delen av arbetet ska jag gå djupare in i hur en utvald kommun förhåller sig till 
begreppet. Det empiriska materialet består då av styr och strategidokument där tyngdpunkten 
ligger på en dokumentanalys av Botkyrkas översiktsplan 
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I denna del görs även en intervju med den utvalda kommunen för att förtydliga deras 
resonemang i översiktsplanen.  
Ur denna analysdel ska sedan några slutsatser dras och svar ska försökas ges till de från 
början givna frågeställningarna. 

2 Vad är attraktivitet? 
Attraktivitet är ett ord som används allt flitigare idag, det dyker upp lite var stans, både i 
folkmun och i olika planer eller reklamkampanjer för städer. Ordet har blivit ett ”inneord” 
med en positiv laddning. Det kan liknas vid en fräsch fläkt som tillför något extra och ger liv i 
planerna. Fast ordet låter sig inte lätt beskrivas, vad attraktivitet egentligen är kan man undra 
över. Det är ett synnerligen komplext ord, utan någon egentlig korrekt utpräglad beskrivning. 
Beroende på vem man frågar kan olika svar fås, innebörden av ordet är i hög grad subjektivt. 
Att komma med en enda tänkbar förklaring till vad attraktivitet är, är omöjligt att göra.  
Det finns däremot en del befintliga teorier på kring vad som kan upplevas som attraktivt, 
dessa kommer jag att belysa i arbetet och jämföra sinsemellan.  
Ordet attraktivitet har ett inneboende värde som tämligen är subjektivt och påverkas utav egna 
preferenser och värderingar. Attraktivitet kan liknas vid det engelska ordet ”Amenity”. 
(Olwig, 2005) 
 
Med Amenity menas följande: 
 

– Det tilldragande och estetiska eller icke-monetära värdet av en bebyggelse 
– Någonting som leder till fysisk eller materiell komfort/ bekvämlighet eller till ett 

trevligt och angenämt liv. 
– Ett område eller en plats som ger komfort och bekvämlighet eller attraktiva miljöer för 

boende och besökare. 
 
Mycket av detta är alltså kopplat till värderingar och känslor som välbehag och emotionell 
nytta, det kan handla om att en plats har en identitet, charm eller själ. Dessa faktorer är 
svårfångade och går därför inte att direkt mäta för att sedan sätta upp någon generell mall för. 
Däremot går det att urskilja några konkreta faktorer som lättare kan förklaras, som påverkar 
synen på vad som upplevs som attraktivt i stadsmiljöer. Dessa kommer jag att gå in på längre 
fram i texten. 

2.2 Attraktivt för vem? 
Det finns heller inte någon tänkbar metod eller ett tillvägagångssätt om hur man ska uppnå 
attraktivitet för alla inblandade. En metod som gynnar en grupp av aktörer kanske står i rak 
konflikt med vad andra aktörer gynnas av.  
På individnivå kan en person avgöra vad hon tycker är mer attraktivt än något annat. Det 
betyder att individen tvingas att göra en avvägning mellan olika komponenter i miljön relativt 
varandra. Vårt samhälle präglas utav knappa resurser, alla komponenter kan inte uppfyllas på 
samma gång, därför måste denna avvägning göras. Prioriteringar måste göras av individen 
både med avseende till hur viktig en ökning av attraktiviteten ska vara jämfört med en ökning 
av andra önskemål som inte rör attraktivitet. Samhällets resurser är begränsade, varje 
användning av en resurs förhindrar en användning utav en annan resurs. 
I varje samhälle finns det politiker som bestämmer hur olika tillgängliga resurser ska fördelas. 
Om politikerna vill lägga en del av resurserna på att göra ett samhälle mera attraktivt måste de 
först och främst ha en bestämd definition av begreppet attraktivitet. Politikerna måste precis 
som individerna göra avvägningar eftersom resurserna är knappa och alla önskemål inte kan 
tillfredsställas samtidigt. 
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Politikerna måste definiera begreppet attraktivitet i form av att göra avvägningar mellan 
samhällets invånare och deras intressen, för att sedan avgöra hur resurserna ska fördelas. 
 
Det gäller att ovanifrån kunna göra prioriteringar och balansera detta och på förhand peka ut 
vad man vill göra attraktivt och för vem. Vilka ska gynnas av denna satsning och på 
bekostnad av vem? Mycket av dagens politik handlar om samhällsekonomisk nytta med hjälp 
av samhällsekonomiska kalkyler. Här gäller det för politikerna att på förhand bestämma hur 
man ska jobba för att uppnå attraktivitet. Ska en grupp gynnas på bekostnad av en annan?  
En tänkbar definition av begreppet attraktivitet för politikerna kan vara en så kallad 
fördelningsmässig förbättring (Andersson, 1998). 
Med det menas att attraktiviteten i ett samhälle förbättras så fort läget för en viss grupp av 
människor förbättras, även om det medför att situationen försämras för en annan grupp. En 
annan definition av attraktiviteten i ett samhälle kan vara förenlig med samhällsekonomisk 
effektivitet (Andersson, 1998). 
Med det menas att man vill uppnå största möjliga nytta för samhället som möjligt.  
En ökning av attraktiviteten för en viss grupp av människor kan aldrig vara förenlig med att 
en annan grupp av människor får det sämre. En åtgärd får således inte vara till nytta för någon 
och samtidigt skada någon annan. En annan benämning på detta är en paretoförbättring efter 
ekonomen Vilfredo Pareto (Andersson, 1998). 
 

2.3 Faktorer som bidrar till attraktivitet 
Som tidigare nämnts finns det inte någon entydig definition av begreppet attraktivitet, vad 
som kan upplevas som attraktivt varierar, mycket beror dock på platsens förutsättningar. 
 
Det finns dock en del teorier om hur man ska uppnå attraktivitet, Andersson har i sin bok 
Attraktiva städer, en samhällsekonomisk analys (1998) gått in på några av dessa teorier. 
I boken urskiljer han en del faktorer som var och en för sig eller helst av allt tillsammans 
bidrar till att en stad ska upplevas som attraktiv. Dessa är följande: 
 

- Naturgivet fysiskt kapital, med det menas att staden har tillgång till natur, det kan vara 
i form av grönområden, hav, skogar, ängar etc. Det kan även gälla vackra vyer, 
vattennära lägen, parker eller promenadstråk. Det viktiga är att staden tar tillvara på 
dessa tillgångar och nyttjar dem på bästa sätt. 

 
- Tillverkat Realkapital, att staden har ett utbyggt infrastruktursystem bestående av 

trafikanläggningar, el-värmeförsörjning, vatten avlopps system etc.  
Beståndet av bostäder hör även hit, av relevans är kvaliteten och storleken av 
bostäderna och i vilka lägen i staden de befinner sig.  
Även tillgången och existensen av företag, kontor och butiker är viktiga beståndsdelar 
i det tillverkade realkapitalet. 
För att göra bedömningen om denna tillgång ska anses som attraktiv måste man fråga 
sig om bostadsbeståndet är ändamålsändligt? Har möjligheterna att bygga längs 
attraktiva lägen utnyttjats, t.ex. sjöutsikt?  Kan existensen av företag och butiker anses 
som blomstrande och dynamiska?  

 
- Humankapital, har stadens invånare kvalitet på sin kompetens, hur ser kvaliteten ut på 

skolor/ högskolor i staden?  Finns det ett utbud av olika skolor på olika nivåer? 
Hit hör även den högskolekompetens i företag som kan finnas i en stad. 
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- Hälsokapital/ socialt kapital, med det menas hälsotillståndet för invånarna i en stad, 
hur mår invånarna i staden? Hur utbudet av hälso- och sjukvård ser ut i en stad är av 
stor betydelse för attraktiviteten, likaså tillgången till barn och äldreomsorg.  
Hur förekomsten av arbetslöshet och sociala problem är, är även de av stor betydelse 
för synen på attraktiviteten. 
 

- Kulturellt utbud, utbudet av kultur i form av museer, konserthus, teatrar etc. 
Hit gör även det som är så svårt att definiera eller sätta ett finger på såsom en stads 
särprägel och identitet. 

 
- Trygghetskapital, har att göra med hur säkerheten ser ut i staden. Känner folk sig säkra 

och trygga med att gå ut på gator och torg? Eller känner de en viss oro av att bli 
överfallna eller rånade etc. 

 
- Relationskapital, människor har mer eller mindre goda relationer sinsemellan, dels 

inom staden men även mellan olika städer. 
 
2.4 Olika värden för olika aktörer 
Vad som upplevs som attraktivt kan skilja sig en hel del beroende på vem man frågar, 
personliga värderingar spelar in, men även inom vilken aktörsgrupp man befinner sig. 
En turist och en företagare har exempelvis inte alltid samma syn på vad som upplevs som 
attraktivt. 
Det finns en del teorier och gjorda studier kring olika aktörers syn på attraktivitet, i detta 
stycke kommer några av dessa tänkbara teorier och förklaringar att belysas. 

2.4.1 Kommuner 
Jag kommer senare i min empiriska del att närmare gå in på hur en utvald kommun definierar 
begreppet attraktivitet. Men något som klart kan urskiljas är att det råder en sorts konkurrens 
mellan olika kommuner i landet, kommunerna vill visa på framåtanda och vill ses som 
attraktiva. 
I denna konkurrens spelar kultur och attraktion in som viktiga beståndsdelar. 
Planeringen i kommunerna har kommit allt mer att handla om att attrahera företag och 
investeringar och även till att locka till sig nya invånare och turister (externa marknader).  
För att en stad ska upplevas som attraktiv räcker det inte med att enbart erbjuda infrastruktur, 
en varierad bostadsmarknad eller erbjuda god offentlig service. Självklart är dessa faktorer 
viktiga och rent av nödvändiga för att samhället ens ska fungera.  
Men den framgångsrika staden karaktäriseras av att den kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, 
attraktioner och upplevelser (Olsson & Nilsson, 2005). 
Det finns en medvetenhet om att den byggda kulturmiljön har en stark attraktionskraft på 
besökare och turister, denna ses som en komponent dels för att stärka kommunernas image 
men även dess attraktionskraft (Cars, 2006). Kommunerna vill locka till sig fler människor, 
inte bara för turism utan även för att folk ska bosätta sig permanent i kommunen. De vill ge 
kommunen en ansiktslyftning, skapa en ”image” och stärka dess ryckte gentemot omvärlden.  
Platsmarknadsföring är ett begrepp som många använder sig utav allt mera idag, det kan 
betraktas som ett verktyg som har som mål att marknadsföra staden.  
Kommunerna vill skapa ett starkt varumärke för att sedan marknadsföra det på ett sätt som 
gör att den får fördelar i förhållande till sina konkurrenter.  
Med andra ord menas egentligen att kommunerna har en marknadsorienterad 
utvecklingsplanering. Det handlar om att tillgodose olika människor och olika gruppers behov 
och efterfrågan gällande privata och kollektiva nyttigheter (Olsson & Nilsson, 2005). 
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Kort och gott vill kommunerna attrahera människor och investeringar i kommunen, genom att 
marknadsföra staden och skapa en positiv image tror man sig kunna lyckas med detta. 
Ifall staden ska kunna ses som en stad med positiv image har mycket med omvärldens 
värderingar att göra, en stad påverkas av en mängd faktorer t.ex. dess rykte, befolkning, 
kriminalitet, atmosfär och nöjesutbud m.m. 
Om en stad ska kunna lyckas att skapa en positiv bild av staden så måste även imagen bygga 
på den lokala identiteten.  
I flera fall har imagen av staden skapats utan förankring i de egenskaper som verkligen 
existerar i staden. Genom att skapa en sådan ”falsk” bild av staden kan konsekvenserna bli 
stora för både stadens image och attraktionskraften. Denna falska bild av staden kan lätt 
genomskådas av besökarna då den inte stämmer överens med verkligheten  
(Kotler et al, 1993). 
 
Genom olika aktiveter försöker många kommuner att skapa en konstruerad image, detta kan 
komma till uttryck i form av en slogan för kommunen, t.ex. Botkyrka; Långt ifrån lagom. 
Olsson och Nilsson ställer sig dock tveksamma i sin rapport Konflikter och strategier i 
marknadsföringen av städer och regioner (2005) till huruvida en slogan kan förmedla 
attraktivitet och visa på framtanda. 
De menar att kommunerna måste vara medvetna om är att enkla reklambudskap inte är 
tillräckligt för att skapa attraktionskraft. 
 
Mycket tyder dock som tidigare nämnts att städerna måste satsa på den lokala identiteten. 
Olika platser har olika förutsättningar, men det finns en medvetenhet om att den byggda 
kulturmiljön har en stark attraktionskraft på besökare och turister. Den byggda kulturmiljön 
ses som en komponent dels för att stärka kommunernas image men även dess attraktionskraft 
(Cars, 2006). 

2.4.2 Företagare  
I dagens postindustriella samhälle kännetecknas utvecklingen av en ökad rörlighet hos 
människor och företag. Dagens företag är oftast inte bundna till en viss plats som kan anses 
som optimal lokaliseringspunkt med avseende på närhet till naturtillgångar, infrastruktur eller 
råvaror. Företagens lokaliseras där de har störst möjlighet att attrahera ”rätt” manskap som 
kan bidra till att förverkliga företagets affärsidé och utveckla företaget på bäst möjliga sätt. 
Humankapital är av avgörande betydelse för om förtaget ska ge goda resultat eller inte. 
Investeringar i humankapitalet är således viktiga för företaget. Men även om individerna får 
utbildning och goda incitament att stanna i företaget, genom att ha god lön eller bra 
arbetsförmåner, så räcker inte detta. Ur individens synvinkel spelar stadens kvaliteter och 
livsmiljö in. Detta medför att företagen måste tänka om, det handlar inte om att lokalisera sin 
verksamhet där produktionen och vinsten är som störst längre, utan det handlar om att 
lokalisera sin verksamhet på en plats som är attraktiv för den typ av anställda som 
verksamheten söker. Man kan säga att för i tiden flyttade människor dit jobben fanns, numera 
flyttar jobben dit människorna och arbetskraften finns (Cars, 2006). 
 
I en undersökning gjord i USA tillfrågades några högteknologiska chefer för olika företag om 
vad de ser som en attraktiv lokaliseringsort, de menade att det handlar om att välja ut orter för 
etablering efter en rad betydelsefulla faktorer. 
Dessa faktorer kan vara följande, tillgången till kvalificerad arbetskraft (humankapitalet), 
möjligheter till forskarkontakter, företagsklimat, nivå för bygg och bostadskostnader, kostnad 
för persontransport, om det finns möjlighet till expansion, kvalitet på skolor och mångfalden 
av dessa, rekreations och kulturutbud samt skattenivån i kommunen. Även här tyder det på att 



 10 

både humankapitalet och stadens kvaliteter och livsmiljöer spelar in som viktiga faktorer för 
val av lokaliseringsort för företag 
(Andersson, 1998). 

2.4.3 Turister 
Turismen är en sektor som har utvecklats till en av de största ekonomiska sektorerna under de 
senaste decennierna. Anledningen till detta är att resandet har blivit snabbare och billigare, vi 
har fått en ökad materiell välståndsutveckling, samtidigt som vi har fått mer fritid  
(Cars, 2006). 
Människor vill uppleva saker, upplevelser handlar mycket om att njuta och att ha roligt. 
Upplevelser är fokuserade på konsumtion, som besök på ett museum, en konsert eller 
liknande (Mossberg, 2005).  
  
Olika platser har dock olika förutsättningar för turism men en slutsats som kan dras är att 
turister sällan besöker ett resmål p.g.a. en enda attraktion, kanske i undantagsfall t.ex. en resa 
till Egypten för att se pyramiderna eller dylikt, men i övrigt krävs mer än så för att ett resmål 
ska ses som attraktivt. 
En stad kan inte utgöra ett attraktivt alternativ för alla tänkbara besökare. Människor har olika 
preferenser och olika mål med sina resor. Om man t.ex. har som mål att åka någonstans för att 
komma hem med en rejäl solbränna, är Stockholm inget attraktivt alternativ ur den 
synpunkten. En stad kan inte vara bäst ur alla synpunkter, på det som kan erbjudas men som 
också kan erbjudas på andra destinationer. Det handlar att utifrån stadens förutsättningar 
etablera en profil inom ett område där man kan ha goda förutsättningar att utveckla ett 
slagkraftigt alternativ. Det bör finnas en viss attraktion i staden som utgör en primär 
dragningskraft, denna attraktion bör sedan kompletteras och samspela mellan flera 
attraktioner för att de tillsammans ska utgöra ett motiv till ett besök (Cars, 2006). 
 
En forskargrupp på KTH gjorde en fallstudie för Stockholms restauranger där syftet med 
studien var att analysera Stockholms restaurangutbud, attraktionskraft och stadsliv. 
En av frågeställningarna var vilken roll och betydelse Stockholms utbud av restauranger har 
för stadens attraktionskraft och image? 
Tekniker som användes för att få svar på frågeställningarna var att man gjorde två olika 
enkätundersökningar, en på Arlanda express där 500 resenärer deltog och en annan 
undersökning på sju olika restauranger i Stockholm där 500 besökare medverkade. 
Resultaten efter gjorda undersökningar pekade på att Stockholms utbud av restauranger inte 
i sig själva utgör ett motiv för ett besök av staden. Stockholm upplevs inte som någon 
restaurangstad som t.ex. Paris. Däremot pekade studien på att restaurangerna i samspel med 
andra aktiviteter/ kvalitéer i staden utgör ett motiv till att besöka Stockholm. Dessa andra 
kvalitéer i staden visade sig vara utbudet av kultur, nöjen och shopping. 
Dessa kvalitéer var viktiga faktorer som tillsammans med restaurangbesöken bidrog till att 
välja Stockholm som resmål. Det sker alltså ett ömsesidigt samspel mellan olika aktiviteter i 
staden, som tillsammans utgör ett motiv till att besöka Stockholm. (Björklund et al, 2005) 
 
Motiv till att turista är ofta att se något nytt, men idag går det att urskilja en tendens till 
standardisering av mycket, många städer som satsar på turism blir i många bemärkelser allt 
mer lika. Det är samma utbud av modekläder, samma snabbmat osv. 
Vår värld håller på att globaliseras allt mer, med hänsyn till detta blir den lokala identiteten 
och den lokala förankringen allt viktigare för att särskilja städerna från varandra. En turist vill 
oftast uppleva en unik miljö, det genuina. Men samtidigt blir vi allt mer bekväma av oss och 
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uppskattar det vi känner igen och känner oss trygga i. Det kan vara att ta en kaffe på 
Starbucks eller att äta en hamburgare på Burger king. 
En utmaning för turistindustrin blir att försöka balansera detta och både satsa på lokala 
identiteter och globala trender (Cars, 2006). 

2.4.4 Enskilda hushåll 
Vad enskilda hushåll upplever som attraktiva miljöer kan variera från olika individer, denna 
fråga hänger mycket ihop med vad som avgör en individs val av bostadsort. 
Valet av bostadsort beror på många faktorer, bl.a. hur arbetsmarknaden ser ut i området, 
bostadsmarkanden, utbildningsmöjligheter, fritidsutbud m.m. Att ringa in alla tänkbara 
orsaker till varför en individ väljer en viss plats som sin bostadsort är omöjligt att göra. Men 
om man ska försöka peka ut en stark bidragande faktor till varför folk väljer att bosätta sig på 
vissa platser så pekar nutida forskning på att kultur utgör en allt större och betydande faktor 
till detta (Cars, 2006). 
 
Livskvaliteter på orten blir allt mer avgörande, kultur, natur och fritidsaktiviteter är faktorer 
som bidrar till att skapa en attraktivitet och en positiv image av staden. 
I rapporten Bilden av Ystad (2006) gjord av Krister Olsson undersöktes olika faktorers 
betydelse för personer som flyttat till Ystad. Syftet med denna undersökning var att ta reda på 
vilka motiv inflyttarna hade för att bosätta sig i just Ystad. Av rapporten framhävdes att arbete 
som motiv till flytt hade minskat markant under senare år, det kan fortfarande vara en 
avgörande faktor men inte lika dominerande som den var före 1970-talet. 
Istället framhävs andra motiv till flytten som attraktiv stadsmiljö, attraktiv natur och god 
tillgång till rekreationsområden. Bra kommersiell service och god tillgång till kultur och nöjen 
ses även dem som bidragande orsaker till flytt. Stadens kulturella, bebyggelsemässiga, 
rekreationsmässiga och sociala kvaliteter verkar utgöra de viktigaste bidragande orsakerna till 
att flytta till Ystad. 
För att knyta an till Anderssons (1998) olika faktorer som kan bidra till att en stad kan ses 
som attraktiv kan man identifiera att inflyttarna i Ystad prioriterar faktorer såsom Naturgivet 
fysiskt kapital, Tillverkat Realkapital och Kulturellt utbud. Dessa faktorer kan ge ett mervärde 
för individen och bidra till välmående och livsglädje.  
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3 Botkyrka kommun 

3.1 Korta fakta  
Botkyrka är en kommun i Storstockholms län. Kommunen har en sammanlagd yta av 197 
kvadratkilometer och ett invånarantal på 80 055 personer. 
Kommunen sträcker sig från Mälaren i norr till Östersjön i söder. 
Botkyrka är en av landets mest internationella kommuner med drygt 100 olika nationaliteter 
(Botkyrka kommun, 2010). 

3.2 Varför denna kommun? 
Anledningen till att jag valde att undersöka Botkyrka kommun var för att kommunen är 
väldigt mångfasetterad. Kommunen inhyser stora arealer med natur, bestående av skog, sjöar, 
grönområden m.m. Samtidigt är kommunen i vissa delar väldigt hårt exploaterad och präglas 
av storstadsbebyggelse. Stora områden av Botkyrka är delar i det så kallade 
miljonprogrammet. Detta har gett Botkyrka ett dåligt rykte bland många, miljonprogram 
kopplas ihop med segregation och problem. Botkyrka är dock en expansiv kommun med en 
positiv befolkningstillväxt i anslutning till Stockholm. Detta ger kommunen stora möjligheter. 
Det pratas om att förlänga innerstaden och det kan kommuner kring stockholmsområdet dra 
nytta av. Då kommunen har så pass stora kontraster men samtidigt stora möjligheter, tyckte 
jag att kommunen verkade intressant och därför ville jag gå in djupare i hur de på kommunen 
förhåller sig till begreppet och arbetet kring attraktivitet. 

 
4 Attraktivitet för Botkyrka kommun 
 
Denna del av arbetet är referat av olika delar av några styr- och strategidokument som jag 
anser vara relevanta för attraktivitetsbegreppet i Botkyrka kommun. 
Tyngdpunkten ligger framförallt på Botkyrkas översiktsplan. Det har även gjorts en intervju 
med en samhällsplanerare på Botkyrka kommun, tanken med intervjun var att förstärka 
resonemangen i de olika styr- och strategidokumenten. Denna referatdel följs sedan upp av en 
analys- och slutsatsdel. 

4.1 Natur och kulturvärden 
Botkyrka är kontrasternas kommun, från att i huvudsak i de norra delarna präglas av 
storstadsbebyggelse till att i de södra delarna främst bestå av villaförort och landsbygd. 
Botkyrka har därmed som bostadsort varierande möjligheter.  
Oavsett hur bostadsområdena ser ut och deras belägenhet är närheten till sammanhängande 
naturområden, vatten och kulturlandskap stort. Kommunen sträcker sig från Mälaren i norr till 
Östersjön i söder och har därefter ett stort utbud av vattenområden. Natur och kulturområdena 
är även de stora, grönområdena nyttjas av många då de ligger i utkanten av en storstad, med 
både skog och mycket grönska. Botkyrka har varit bebott sedan bronsåldern och har därefter 
ett rikt utbud av fornlämningar (Översiktsplan, 2002). 
 
Botkyrka kan delas in i olika perioder som ger kommunen dess kulturella prägel bestående av 
bebyggelse och landskapsmiljöer. Dessa är jordbrukarsamhället, industrisamhällets utbyggnad 
av järnväg samt byggandet av tunnelbaneförorterna. 
I de norra delarna av kommunen har jordbrukarsamhället lämnat fina exempel på 
säteribildningar från tiden då Stockholm etablerades som maktcentrumet i Sverige. 
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De södra delarna präglas av gårdar med ett ursprung av gamla familjejordbruk med 
tillhörande torp (Översiktsplan, 2002).  
Järnvägsutbyggnaden under den senare delaren av 1800-talet skapade förutsättningar för 
utvecklingen av samhällena Tumba och Tullinge.  
I den norra delen av kommunen tillkom tunnelbaneförorterna under utbyggnaden av 
miljonprogrammet under 60 -70 talet. 
Stora delar av de välbevarade bebyggelse- och landskapsmiljöer som är byggda fram till 
mitten av 1900-talet har betecknats med olika grader av bevarandevärde.  
Dessa miljöer täcker stora delar av de öppna landskapsrummen i kommunen.  
Tillsammans med de omgivande skogsmarker bildar dessa kulturmiljöer attraktiva miljöer för 
friluftslivet i kommunen.  
Natur i anslutning till bostadsbebyggelse är en kvalité som uppskattas av många. 
Naturen kan upplevas från bostaden eller vid promenader och aktiviteter i närheten till 
bostaden. I de mer obebyggda områdena i Botkyrka finns det stora naturområden som nyttjas 
för friluftsliv. I de mer tätbebyggda områdena finns anlagda parker som är mycket 
uppskattade (Översiktsplan, 2002). 
 
I många fall är naturen ett motiv för att flytta till Botkyrka, därför påpekas det i 
översiktsplanen att det också är angeläget att värna om den. Förtätningar i kommunen kräver 
försiktighet (Översiktsplan, 2002). 

4.2 Botkyrkas närhet till Stockholm 
Stockholm växer, allt fler söker sig till Storstaden, det betyder att regionen befolkas allt mer.  
Stockholms län har ökat med ca 15000 -22000 per år under hela 90–talet, ca en femtedel av 
Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen.  
Stockholmsregionen står för en betydande del av den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningsökningen i landet. Ökningen kommer även i fortsättningen att tillta, även om 
det kommer att finnas perioder med dalar och toppar med låg respektive högkonjunktur, så 
antar man att inom en period av 20 år så kommer sysselsättningen och antal arbetstillfällen att 
öka. Hur snabbt det sker kan dock variera, omfattningen och vilken typ av arbetstillfällen 
beror även på strukturomvandlingar inom näringslivet (Översiktsplan, 2002). 
Något som klart kan urskiljas är att tillväxten inte är jämt fördelad i Stockholmsregionen.  
I de nordvästra delarna av Stockholm har näringslivets strukturomvandlingar visat sig i 
kunskapsintensiva företag med ett högt krav på en hög utbildningsnivå hos de anställda. 
I de sydvästra delarna där Botkyrka kommun ligger är det däremot en utvecklingsriktning mot 
en ökning av gods och lagerverksamhet (Översiktsplan, 2002).  
 
Befolkningsökningen i Stockholm hänger ihop med bostadsbrist, inflyttningsmönstret till 
Stockholmsregionen speglas även i inflyttningen till Botkyrka, detta har inneburit att det skett 
en ökad efterfrågan på både bostadsområden och företagsetableringar i Botkyrka.  
Denna efterfrågan har främst skett från kommuner utanför Stockholms län och även från 
utlandet (Översiktsplan, 2002). 
 
Bra kommunikationer är av betydelse för att integrera samhällen och för att förbättra villkoren 
för en god arbetsmarknad. I Botkyrka är Kollektivtrafiken uppbyggd med den spårbundna 
trafiken som bas. De flesta busslinjer har anslutning till pendeltågs eller tunnelbanestationer 
(Översiktsplan, 2002). 
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4.3 Lokal arbetsmarknad 
Botkyrka har även en stark strävan efter en utveckling som medför en växande lokal 
arbetsmarknad med nya arbetsområden och möjlighet till fler arbetstillfällen och en ökad 
sysselsättning. Det som efterfrågas är den funktionsblandade staden, en attraktiv stadsdel 
karaktäriseras av bostadsområden beblandade med verksamhetsområden (Översiktsplan, 
2002) . 
 
”Vi ska sträva efter levande stadsdelar, vars olika särart ska bejakas. När vi bygger bostäder ska vi i första hand 
förtäta i befintliga områden och blanda bostäder och arbetsplatser” (Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering, 
2009: 2). 
 
Att utnyttja förtätnings och kompletteringsmöjligheter bidrar till att skapa bostadsområden 
med närhet till såväl offentlig som kommersiell service.  
Offentlig och kommersiell service är viktiga beståndsdelar för ett områdes attraktivitet, det 
gäller att värna om de centrum som finns i kommunen, stora etableringar av externa 
handelsområden utanför tätorter kan inverka negativt för utvecklingen av närsamhällen med 
bostäder och service. Förtätning innebär en möjlighet till en blandad och tilltalande 
bebyggelse. Det nämns att Botkyrka även har bra förutsättningar för att utvecklas till en 
blandad stadsmiljö för handel, arbete och rekreation tack vare kommunens goda trafikläge och 
dess vattenkontakt (Översiktsplan, 2002). 

4.4 Botkyrkas vision 
Kommunfullmäktige har formulerat en vision i flerårsplanen för Botkyrka som ska vara 
vägledande för all planering och utveckling av kommunen: 
 
”Botkyrka är en attraktiv bostadsort i Stockholmsregionen. Kommunen kan erbjuda ett attraktivt varierat boende 
och goda möjligheter till utbildning för alla åldrar. Botkyrka är känt för att vara en kommun där nya idéer prövas 
i en öppen och trygg miljö.” (Översiktsplan, 2002: 6) 
 
För att denna vision skulle inrymma alla invånare antog kommunen ett handikappolitiskt 
program där syftet är att garantera människor med funktionshinder full delaktighet och 
jämlikhet. Utifrån visionen formuleras kommunens övergripande mål i följande åtta 
huvudområden:  
 
- Demokrati och integration. 
- Skola och utbildning. 
- Äldres situation. 
- Arbete och tillväxt. 
- Boende och kommunikation. 
- Medborgaren i centrum. 
- En ekologisk kommun. 
- Stabil ekonomi i balans (Översiktsplan, 2002). 
 
Vid en intervju med Wrethed (2010) på kommunförvaltningen framkom att i många 
avseenden är inte alltid översiktsplanen aktuell, då den är 8 år gammal. Mycket av 
kommunens arbete på senare tid kretsar istället kring olika styrdokument och att arbeta kring 
att vara en hållbar kommun. En uttalad vision för Botkyrka är "Botkyrka ska vara en av 
Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i".  
 
I dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka” (2007), som är ett startdokument för kommunens arbete 
med hållbar utveckling framkommer att det framförallt är sex delområden som kommunen 
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ska jobba kring för att uppnå en hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet består dock av tre 
dimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
Tyngdpunkten har valts att framförallt läggas på den sociala dimensionen för hållbarhet. En 
av anledningarna till detta är för att Botkyrka i många avseenden är en utsatt kommun.  
Botkyrkaborna har lägre inkomster än genomsnittet i Stockholms län, arbetslösheten i 
Botkyrka är den högsta i länet, vilket betyder att andelen boende i Botkyrka utanför 
arbetsmarknaden är stor. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är låg. 
Botkyrka har dessutom en stor andel människor i åldrarna 16 till 64 år med 
sjukpenning, arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning jämfört med resten av Stockholms 
län.  En svag eller dålig utveckling ska först bromsas för att sedan vändas till en hållbar 
utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som 
kännetecknas av dessa sex följande mål: 
 
- Botkyrkaborna har arbete 
- Botkyrkaborna känner sig hemma 
- Botkyrka har de bästa skolorna 
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna 
- Botkyrkaborna är friska och mår bra 
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin (Ett hållbart Botkyrka, 2007). 
 
Kommunen jobbar aktivt efter dessa långsiktiga mål och räknar med att dessa ska vara 
uppfyllda inom 25-30 år (Ett hållbart Botkyrka, 2007). 
 
I intervjun med Wrethed på kommunförvaltningen framgick att det är viktigt att 
Botkyrkaborna känner sig hemma, de som bor där ska vilja bo kvar och samtidigt känna 
stolthet över platsen. Kommunen jobbar hårt för att stärka Botkyrkas attraktivitet, de vill först 
och främst vara en attraktiv kommun för dem som bor och verkar i kommunen, men Botkyrka 
behöver få fler besökare och fler företag. En plats är attraktiv om den lockar nya invånare, 
besökare och näringsidkare. 
Mycket av kommunens verksamhet kring att stärka kommunens attraktivitet handlar om 
satsningar på bra barnomsorg, bra skolor, bra äldrevård och satsningar på kultur och 
kreativitet (Wrethed, 2010). Viktigt är också strävanden inom den fysiska planeringen. En av 
huvuduppgifterna de kommande åren för Botkyrka blir att skapa förutsättningar för 
renovering, utveckling och förnyelse av miljonprogramsområdena. Kommunen vill utveckla 
mer levande och attraktiva stadsdelar där människor känner sig hemma och trivs. (Ett hållbart 
Botkyrka, 2007). 
 
4.5 Integration och trygghet 
Wrethed (2010) menar att även trygghetsfaktorn är av hög betydelse. 
Genom att beblanda bostäder med arbetsplatser befolkas områdena i kommunen under fler 
timmar på dygnet, detta skapar mötesplatser och ger trygghet. (Botkyrkas riktlinjer för 
boendeplanering, 2009). 
 
”Ett attraktivt boende innehåller såväl trivsel och trygghet i närmiljön som god service och bra kollektivtrafik 
samt tillgång till rekreationsområden i omgivningen” (Översiktsplan, 2002: 65). 
 
Upplåtelseformerna av bostäderna är även den en viktig fråga, det eftersträvas en variation av 
dessa med både hyresrätter och bostadsrätter för att skapa förutsättningar för social integration 
(Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering, 2009). Wrethed menar i intervjun att människorna 
som redan bor på platsen bidrar till platsens attraktivitet. Den faktorn bidrar till segregerade 
stadsdelar - man flyttar till stadsdelar som befolkas av likasinnade.  
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I delmålet Demokrati och integration i översiktsplanen (2002) har växande sociala nätverk 
och en minskad boendesegregation hög relevans. För att uppnå detta mål utgör bl.a. en 
växande lokal arbetsmarknad, goda kommunikationer och kompletterande bebyggelse viktiga 
faktorer.  

4.6 Demokrati 
Under delmålet - Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin i 
dokumentet Ett hållbart Botkyrka (2007) sägs att kommunen spelar en viktig roll för 
medborgarnas deltagande. 
Kommunen behöver bli bättre och öppnare för att ha beredskap för medborgarnas deltagande. 
Botkyrka kommun ska bjuda in de boende i kommunen till att delta och påverka i viktiga 
frågor. Det som eftersträvas är en mer genomskinlighet i beslutsfattandet. Detta är en 
förutsättning för att medborgarna ska känna delaktighet. 
Botkyrka vill att medborgarna ska få många möjligheter till att påverka och delta i 
samhällsutvecklingen både i stora och små frågor. 
Det är viktigt att Botkyrkaborna känner att de är med och påverkar, att det är någon som bryr 
sig om vad de har att säga och inte bara bjuder in till tyckande när allt redan är bestämt. 
Denna genomskinlighet och detta genomsyrande av medborgardeltagande minskar dessutom 
risken för korruption och godtycke, det är även ett sätt att visa respekt för invånarna i 
kommunen. Genom att arbeta på detta sätt kan demokratin i kommunen stärkas och det ger 
den bästa förutsättningen för en öppen och demokratisk dialog i Botkyrka. (Ett hållbart 
Botkyrka, 2007). 

4.7 Höja attraktionskraften  
Botkyrka har många kvaliteter att erbjuda och arbetar långsiktigt på en bred front för att höja 
attraktionskraften för kommunen. 
För att utveckling ska vara optimal behöver fler Botkyrkabor känna att det är bättre att bo i 
Botkyrka än på andra platser i storstaden.  
Att höja kommunens attraktivitet är en angelägenhet för både boendeplaneringen och 
verksamheterna i kommunen (Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering, 2009). 
Några riktlinjer som betonas i dokumentet Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering (2009) är 
att kommunen ska sträva efter levande stadsdelar i de mer tätbebyggda stadsdelarna. 
Varje stadsdel är befolkningsmässigt ungefär lika stora som en medelstor svensk kommun. På 
så vis finns det därför underlag för en mångfald av bostäder, arbetsplatser och kommersiell 
liksom annan service i varje stadsdel.  
 
Varje stadsdel behöver de mötesplatser som ett centrum, kultur, idrotts- och föreningsliv 
innebär. En attraktiv stadsdel karaktäriseras också av att det också ska finnas närhet till natur 
och möjlighet till bostadsnära odling. Botkyrka behöver fortsätta att utveckla kulturlivet och 
upplevelserna, tillgången till vatten och grönområden och utbudet av bra service (Botkyrkas 
riktlinjer för boendeplanering, 2009). 
Wrethed (2010) betonar även i intervjun att Botkyrka behöver kommunicera sina kvalitéer 
bättre. Bilden av Botkyrka har inte alltid varit den bästa, men den börjar bli bättre. 
På kommunen arbetar man all mer med kommunikation och marknadsföring. 
De vill föra ut vad de gör och vad Botkyrka egentligen är. 
Botkyrkas slogan är ”Långt ifrån lagom”, denna är mycket viktig vid arbetet med kommunens 
attraktivitet och platsvarumärke. 
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5 Analys av begreppet attraktivitet i Botkyrka kommun 

5.1 Natur och kulturvärden 
Vad som får enskilda hushåll till att vilja bosätta sig på vissa platser och vad som utgör 
attraktionskraft för dessa har enligt de uppställda teorierna mycket att göra med natur och 
kulturaspekter. Botkyrka kan i många avseende erbjuda boende med anslutning till 
grönområden, de har även ett rikt utbud på natur och friluftsliv. 
 
”Natur och kulturvärdena utgör viktiga förutsättningar för att Botkyrka ska vara en attraktiv bostadsort. Natur 
nära inpå bostadsbebyggelse är en kvalité som uppskattas” (Översiktsplan, 2002: 10).  
 
Natur och kulturaspekten verkar vara av central betydelse för kommunen och dess 
attraktionsförmåga, i många fall utgör de enligt översiktsplanen ett motiv till flytt till 
Botkyrka. 
Denna faktor kan även kopplas ihop med Anderssons (1998) bidragande faktorer för 
attraktivitet - Naturgivet fysiskt kapital och kulturellt utbud. 
Vad som exakt menas med kulturvärden framkommer dock inte riktigt, kultur är ett ganska 
brett och diffust begrepp. I Botkyrkas fall verkar kulturvärden främst handla om friluftsliv. 
I dokumentet Riktlinjer för Botkyrkas boendeplanering (2009) nämns att Botkyrka måste 
fortsätta att utveckla sitt kulturliv och upplevelserna. I intervjun med Wrethed (2010) på 
kommunförvaltningen framkom även att satsningar på kultur och kreativitet bidrar till att 
stärka kommunens attraktivitet. 

5.2 Botkyrkas närhet till Stockholm 
Mycket av Botkyrkas attraktionskraft ligger i dess närhet till Stockholm. Stockholm är en 
storstad som i sig utgör en attraktionskraft, här finns jobben och möjligheterna.  
Närheten till Stockholm gör att kommunen blir attraktiv för såväl enskilda hushåll som 
företagare och verksamhetsetableringar.  
I och med närheten till denna stora arbetsmarknad så är det viktigt att det finns goda 
kommunikationer, dessa är en förutsättning för att folk ska kunna ta sig till och från sina jobb.  
Tillgänglighet är ett begrepp som används allt mer och som har fått en viktigare roll. Botkyrka 
har en god tillgänglighet beträffande infrastruktur i form av vägar och spårtrafik. E4an löper 
rakt igenom Botkyrka och kommunen har både pendeltåg och tunnelbana. Existensen av dessa 
är av stor betydelse för attraktiviteten för kommunen. Dessa ger goda förutsättningar till att 
koppla samman Botkyrka med innerstaden. 

5.3 Lokal arbetsmarknad 
Men kommunen kan inte vara attraktiv bara för att det är lätt att nå storstaden och 
arbetsmarknaden för Stockholm, som nämndes i översiktsplanen så har Botkyrka stora 
ambitioner i att skapa en lokal arbetsmarknad. Det som eftersträvas är den funktionsblandade 
staden med bostäder beblandade med verksamheter. Detta är ett bra mål att sträva efter, då 
arbetslösheten är stor i Botkyrka krävs ingripanden för att komma till bukt med detta problem. 
Att skapa en lokal arbetsmarknad ger förutsättningar för Botkyrkabor utan arbete att komma 
in på arbetsmarknaden.  

5.4 Botkyrkaborna ska må bra 
Kommunen jobbar mycket för att uppnå sina mål kring hållbar utveckling. I startdokumentet 
Ett hållbart Botkyrka (2009) har flera mål satts upp. Att Botkyrkaborna har arbete är ett av 
dessa mål, ett annat mål är att Botkyrkaborna är friska och mår bra. Att ha ett arbete att gå till 
om dagarna är av betydelse för vår hälsa och hur vi mår. 



 18 

 
För att koppla an till Anderssons (1998) faktorer som bidrar till attraktivitet så kan man 
identifiera faktorn Hälsokapital/socialt kapital, hur invånarna mår i en stad och förekomsten 
av arbetslöshet kan kopplas samman med bilden hur attraktiv en stad ses.  

5.5 Renovering 
Enligt Andersson (1998) är det tillverkade realkapitalet av betydelse för stadens attraktivitet, 
med det menas bl.a. beståndet av bostäder och i vilket skick det är i. 
Som nämns i dokumentet Ett hållbart Botkyrka (2007) är det viktigt med strävanden inom den 
fysiska planeringen, en av huvuduppgifterna de kommande åren för Botkyrka blir att skapa 
förutsättningar för renovering, utveckling och förnyelse av många av bostäderna i Botkyrka. 
Då en stor del av Botkyrkas bostadsbestånd är en del i det så kallade miljonprogrammet från 
60-70 talen, är dessa i stort behov av renovering.  
En renovering har påbörjats i vissa delar, detta skulle kunna ge kommunen ett lyft och är 
därefter av stor betydelse för kommunens attraktivitet.  

5.6 Segregation 
Wrethed (2010) på kommunförvaltningen menar i intervjun att människorna som redan bor på 
en plats bidrar till platsens attraktivitet. Den faktorn bidrar till segregerade stadsdelar - man 
flyttar till stadsdelar som befolkas av likasinnade. Min tolkning är då att med likasinnade 
menas folk med samma sociala status eller etniska tillhörighet. 
Botkyrka är en av landets mest mångkulturella kommuner med över 100 olika nationaliteter. 
Från dokumentet Ett hållbart Botkyrka (2007) framgår att Arbetslösheten i Botkyrka är den 
högsta i länet, detta betyder att andelen Botkyrkabor utanför arbetsmarknaden är stor. 
 
Dessa är faktorer som kan göra att kommunen blir ännu mer segregerad. 
Kanske kan denna faktor vara så stark att övriga bidragande attraktionsfaktorer lämnas i 
skymundan. Vill man flytta till Botkyrka för att många med samma bakgrund och ursprung 
bor där, kanske andra faktorer såsom t.ex. det kulturella utbudet i kommunen spelar en mindre 
roll. Ett försök av beblandning av upplåtelseformerna av bostadsbeståndet kan kanske göra så 
att man kommer till bukt med segregationen i Botkyrka. Även om det finns studier som talar 
på att detta inte alltid fungerar i praktiken. 
Botkyrka säger sig vilja satsa på att utveckla den lokala arbetsmarknaden och eftersträvar en 
funktionsblandad bebyggelse med bostäder och verksamheter, detta bör även det vara ett steg 
i rätt riktning för att bryta denna segregation. 

5.7 Trygghet och relationer 
Trygghetskapital och relationskapitalet är faktorer som enligt Andersson (1998) bidrar till 
attraktivitet. 
Enligt Wrethed på kommunen vill de utveckla mer levande och attraktiva stadsdelar där 
människor känner sig hemma och trivs. Trygghetsfaktorn är av hög betydelse för Botkyrka 
kommun. För att Botkyrka ska utvecklas optimal sägs det i dokumentet Riktlinjer för 
Botkyrkas boendeplanering (2009) att fler Botkyrkabor ska känna att det är bättre att bo i 
Botkyrka än på andra platser i storstaden. Ska man känna detta är det viktigt att man trivs i 
området, trivsel ger förutsättningar för goda relationer. 
Trygg och relationskapitalet verkar även de vara av betydelse för Botkyrka och dess 
attraktivitet. 
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5.8 Humankapitalet 
Vad som får företagare att vilja etablera sig på en plats har enligt Andersson (1998) mycket 
att göra med hur humankapitalet ser ut på platsen. 
Stockholmsregionen står som tidigare nämnts för en betydande del av den ekonomiska 
tillväxten och sysselsättningsökningen i landet.  
Något som klart kan urskiljas är att tillväxten dock inte är jämt fördelad i 
Stockholmsregionen. I de nordvästra delarna av Stockholm har näringslivets 
strukturomvandlingar visat sig i kunskapsintensiva företag med ett högt krav på en hög 
utbildningsnivå hos de anställda. 
I de sydvästra delarna där Botkyrka kommun ligger är det däremot en utvecklingsriktning mot 
en ökning av gods och lagerverksamheter (Översiktsplan, 2002).  
Hos sådana verksamheter ställs inte samma höga krav på kompetensen hos de anställda 
(humankapitalet) som det gör hos kunskapsintensiva företag. Det ställs istället större krav på 
stora ytor och god tillgänglighet som gods och lagerverksamheter kräver. Botkyrka har de 
stora ytorna som efterfrågas och de har även en god tillgänglighet med hänsyn tagen till dess 
goda trafikläge. 
Botkyrka ses alltså som en attraktiv kommun för företagare inom gods och lagerverksamheter. 
Humankapitalet och kvaliteten på kompetensen hos invånarna verkar inte vara av avgörande 
betydelse för många av de företag som söker sig till kommunen. 
Denna trend kan kanske kunna kopplas ihop med den låga utbildningsnivån i Botkyrka. 
Kommunen gör dock mycket för att bryta denna trend. 
 
Skola och utbildning är viktiga beståndsdelar i en kommuns attraktivitet, dessa tas upp redan i 
kommunens vision (Översiktsplan, 2002). 
 
”Botkyrka är en attraktiv bostadsort i Stockholmsregionen. Kommunen kan erbjuda ett attraktivt varierat boende 
och goda möjligheter till utbildning för alla åldrar (…)” (översiktsplan, 2002: 6).  
 
Att det ska finnas goda möjligheter till utbildning för alla åldrar tyder på att det finns ett utbud 
av skolor på olika nivåer. Botkyrka har dock ingen högskola men närheten till Södertörns 
Högskola och Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun gör att de ändå kan 
uppfylla detta mål. En förutsättning är dock att kommunikationerna och kollektivtrafiken är 
väl utbyggd och fungerande. I arbetet kring hållbar utveckling betonas även här att Botkyrka 
ska ha de bästa skolorna, detta är dock ett långsiktigt mål som eftersträvas att vara uppfyllt 
inom en period på ca 30 år. Humankapitalet är således mycket viktigt för Botkyrka och det är 
någonting man jobbar efter att förbättra.  

5.9 Botkyrkas platsmarknadsföring 
Det råder en konkurrens mellan olika kommuner i landet, kommuner vill ses som attraktiva 
och locka till sig nya invånare, turister och företagare. 
Enligt teorierna är förutom de klassiska och självklara faktorerna som t.ex. infrastruktur och 
offentlig service andra faktor av avgörande betydelse om kommunerna ska lyckas med detta 
eller inte. Den framgångsrika staden karaktäriseras av att den kan erbjuda ett rikt utbud av 
kultur, attraktioner och upplevelser. Den byggda kulturmiljön har en stark attraktionskraft på 
besökare och turister (Cars, 2006).  
Botkyrka kan delas in i olika perioder som ger kommunen dess kulturella prägel bestående av 
bebyggelse och landskapsmiljöer. Dessa är jordbrukarsamhället, industrisamhällets utbyggnad 
av järnväg samt byggandet av tunnelbaneförorterna. I översiktsplanen sägs det att dessa 
kulturmiljöer tillsammans med de omgivande skogsmarkerna bildar attraktiva miljöer för 
friluftslivet i kommunen (Översiktsplan, 2002). 
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I Översiktsplanen (2002) verkar det dock inte finnas någon tydlig ambition att satsa på just 
turism, det som nämns är att Botkyrka har ett stort utbud av natur och friluftsliv och att dessa 
är av betydelse för turismen och tänkbara besökare. Turismen i Botkyrkas verkar alltså i stora 
drag handla om upplevelser i naturen och i friluftslivet. 
 
Wrethed (2010) betonar i intervjun att Botkyrka behöver kommunicera sina kvalitéer bättre. 
Bilden av Botkyrka har inte alltid varit den bästa, många kanske kopplar ihop Botkyrka med 
miljonprogramsbebyggelse och problem, men bilden av Botkyrka börjar bli allt bli bättre. 
Botkyrkas slogan är ”Långt ifrån lagom”, denna är enligt Wrethed mycket viktig vid arbetet 
med kommunens attraktivitet och platsvarumärke. 
 
Som nämns i teorierna Olsson och Nilsson (2005) försöker många kommuner genom olika 
aktivteter att skapa en konstruerad image. Detta kan komma till uttryck i form av en slogan 
för kommunen, precis som Botkyrka har använt sig av. Huruvida en slogan kan förmedla 
attraktivitet och visa på framtanda. ställer sig dock Olsson och Nilsson (2005) tveksamma till. 
De menar att kommunerna måste vara medvetna om är att enkla reklambudskap inte är 
tillräckligt för att skapa attraktionskraft. 
Detta borde även gälla för Botkyrka, att bara använda sig av en slogan för att förmedla 
attraktivitet låter inte som ett vinnande koncept. Botkyrka har en ambition att få fler invånare, 
besökare och företag, för att lyckas med detta behöver Botkyrka förmedla sina kvalitéer 
bättre. 
 
Botkyrka har dock en positiv befolkningsutveckling, detta kan bero på kommunens närhet till 
Stockholm och attraktionskraften staden i sig medför.  
Satsningar på platsmarknadföring bör dock vara ett måste om kommunen ska kunna få fler 
invånare, besökare och företag. Framförallt för att kunna få nya typer av dem. 
Enligt Wrethed (2010) har marknadsföring av kommunen blivit allt viktigare och det är något 
kommunen lägger allt större vikt vid på senare tid. Hur detta arbete ter sig förutom att 
marknadsföra sig med hjälp av kommunens slogan framkom dock inte. Botkyrka behöver 
kommunicera sina kvalitéer bättre, att som Cars (2006) menar; skapa en image som bygger på 
den lokala identiteten, detta låter som ett framgångsrikt koncept som borde eftersträvas vid 
Botkyrkas platsmarknadsföring. 
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6 Slutsatser 
Vad en attraktiv plats är för någonting är ingen enkel fråga, någon entydig förklaring verkar 
inte finnas. Vad folk upplever som attraktivt är tämligen subjektivt. 
 
För att koppla Botkyrkas attraktionsfaktorer till Anderssons (1998) teorier, så verkar alla av 
dessa stämma överens, Naturgivet fysiskt kapital, Humankapital, Kulturellt utbud, 
Trygghetskapital, Tillverkat Realkapital, Relationskapital och Hälsokapital/ Socialt kapital. 
Dessa faktorer verkar alla vara ett måste för att staden i sig ska vara attraktiv. 
Men förutom dessa så kunde andra faktor identifieras, från översiktsplanen (2002) och 
dokumentet Ett Hållbart Botkyrka (2007) finns flera olika delmål som kommunen arbetar 
efter. Dessa är bra och relevanta mål för kommunens planering och utveckling. Alla dessa mål 
är även av relevans för kommunens attraktivitet. 
I min mening är det dock två delmål som sticker ut. 
 
– Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 
– Demokrati och integration 
 
Kommuner jobbar allt mer idag med medborgardeltagande och demokrati. Genom PBL så 
ställs det krav på medborgardeltagande i beslutsprocesser.  
Botkyrka vill att medborgarna ska få möjligheter till att påverka och delta i 
samhällsutvecklingen i både stora och små frågor. 
Det är viktigt att Botkyrkaborna känner att de är med och påverkar, att det är någon som bryr 
sig om vad man säger och inte bara bjuder in till tyckande när allt redan är bestämt. 
Genom att arbeta på detta sätt kan demokratin i kommunen stärkas och det ger den bästa 
förutsättningen för en öppen och demokratisk dialog i Botkyrka (Ett hållbart Botkyrka, 2007). 
Detta tror jag inte är något specifikt för just Botkyrka, som jag nämnde kräver PBL att det 
sker någon form av medborgardeltagande i beslutsprocesser i olika frågor. 
För att man ska trivas i en kommun är det viktigt att man kan känna att man kan vara med och 
påverka, det är viktigt att känna att ens röst gör skillnad. 
Vare sig social status eller etnisk härkomst ska man kunna göra sig hörd, utan att bli 
förbisedd. 
I en kommun där man kan göra skillnad och inte bli nonchalerad av någon som befinner sig 
högre upp i ”hierarkin” är viktigt för en persons välmående och borde även således vara av 
betydelse för personens syn på attraktiviteten av kommunen. I en kommun där man får 
komma till tals och vara med och påverka bör ses som en attraktivare kommun än en kommun 
som ignorerar sin befolkning och inte tar hänsyn till deras åsikter.  
 
I intervjun med Wrethed (2010) framkom att människor som redan bor i Botkyrka bidrar till 
dess attraktivitet, detta glöms ofta bort. 
Denna faktor bidrar till segregerade stadsdelar, folk flyttar till stadsdelar som befolkas av 
likasinnade. Den här faktorn verkar vara väldigt påtaglig i just Botkyrka, kommunen är 
väldigt segregerad, framförallt i dem norra delarna. Botkyrka är heller inte direkt känt som en 
av landets mest välbärgade kommuner, även om bilden och dess rykte har blivit bättre på 
senare år. Därav så ställer jag mig frågan: 
Kan Botkyrka vara attraktiv för alla målgrupper? Kommer höginkomsttagare att vilja bosätta 
sig i Botkyrka?  
Då kommer man in lite på Anderssons (1998) teorier angående fördelningsmässig förbättring 
kontra Samhällsekonomisk förbättring. Ska kommunen satsa på att vara attraktiva för alla i 
kommunen eller ska en särskild grupp gynnas? Denna fråga låter sig inte lätt besvaras. 
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Vad som är rätt eller fel kan diskuteras, men denna avvägning måste politikerna göra i en 
kommun när man arbetar för att uppfylla vissa mål.  
Gör de inte denna avvägning jobbar politikerna med olika målkonflikter som är omöjliga att 
lösa, politikerna har då ingen möjlighet att avgöra vad som ska göras för att arbeta mot att få 
ett attraktivare samhälle.  
 
Då Botkyrka är en sådan variationsrik och stor kommun drar jag dock slutsatsen att 
kommunen kan vara attraktiv för alla, oavsett social status eller etnisk tillhörighet.  
 
Mycket av Botkyrkas attraktionskraft ligger i dess närhet till Stockholm och den goda 
infrastruktur och kollektivtrafik som kopplar ihop Botkyrka med Stockholm. Hade Botkyrka 
legat någon annanstans i landet eller inte haft en så pass välutbyggd infrastruktur/ 
kollektivtrafik hade jag ställt mig tveksam till om lika många hade sett Botkyrka som lika 
attraktiv. Läget är avgörande för en plats attraktivitet, olika platser har olika förutsättningar 
för att åstadkomma attraktionskraft. 

 
Ett begrepp som används allt flitigare på senare år är begreppet hållbarhet, detta märktes även 
vid Botkyrka kommun. Begrepp inhyser tre olika dimensioner, ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
Att balansera dessa tre dimensioner på samma gång kan vara svårt, ibland kan de stå i direkt 
motstridighet mot varandra. 
Attraktivitet är ett väldigt komplext begrepp, för att lyckas att uppnå attraktivitet i en kommun 
är det viktigt att politiker och planerare jobbar efter alla tre dimensioner i 
hållbarhetsbegreppet. I Botkyrkas fall har fokus valts att läggas på den sociala dimensionen. 
Detta låter som ett klokt val då Botkyrka har mycket att arbeta med på den fronten.  
Planerarna och politikerna måste dock komma ihåg att även beakta de andra dimensionerna, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, då alla dimensioner är tätt länkade och påverkar 
varandra. Det gäller för de verksamma att kunna balansera detta arbete, alla tre dimensioner är 
viktiga och är av stor betydelse för om en kommun ska ses som blomstrande och attraktiv. 
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