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Sammanfattning1 

Det har blivit allt vanligare att städer och kommuner tar större hänsyn till 

platsmarknadsföring, och att se den fysiska platsen som ett varumärke. Ett tidigt led i 

denna process är att göra imagemätningar av platsen, för att bättre kunna utforma 

marknadsföringsstrategier. En metod som ofta används inom turismforskningen för 

denna typ av mätningar är Etchner och Ritchies teoretiska ramverk. Ramverket är 

ursprungligen utformat för att mäta besökares bild av en turistdestination.  

 

Nästan all tidigare forskning på detta område utgår från besökarens perspektiv, men 

Olofsson och Skredsvik har använt detta ramverk för att mäta en plats image bland de 

boende. De menar att de boende på en plats kan ses som platsens ambassadörer då de 

känner till platsen väl. Att känna till platsens image bland de boende gör att man kan 

förbättra saker som de boende är missnöjda med, men även förstärka de bilder av 

platsen som är positiva.  

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera om Etchner och Ritchies ramverk går att 

anpassa för att mäta en plats image bland dess invånare, vilket gjorts med 

utgångspunkt från Olofsson och Skredsviks anpassning av detta ramverk. För att 

generera underlag till att kunna uppnå syftet så har en imagemätning bland de boende 

i Botkyrka genomförts utifrån den metod som Olofsson och Skredsvik använt i en 

studie av Vara kommun. 

 

Förutom de resultat som kommit fram om Botkyrka kommuns image så har uppsatsen 

bidragit med metodologisk kunskap inom destinationsimageforskningen. Några av de 

viktigaste slutsatserna som framkommer i detta arbete är att anpassningen av Etchner 

och Ritchies ramverk överlag har fungerat väl för att mäta en plats image bland de 

boende. Det ursprungliga ramverket är av så pass generell natur vilket gör att det går 

att göra anpassningar av det, så länge som de väsentligaste komponenterna av 

ramverket återstår. Ett annat bidrag som studien kommit fram till är att materialet som 

samlas in med denna metod går att använda för att statistiskt testa skillnader mellan 

olika grupper inom urvalet. 

 

                                                        
1
 Omslagsfoto: Bostadsområde, Fittja. © Fredrik Wassermeyer 
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Abstract 

It has become increasingly common for cities and municipalities to take greater 

account of the place marketing, and to see the physical location as a brand. An early 

step in this process is to make the image measurements of the place, in order to 

develop better marketing strategies. A method often used in tourism research for this 

type of measurements is Etchner and Ritchie's theoretical framework. The framework 

is initially designed to measure visitor's image of a tourist destination. 

 

Almost all previous research in this area is based on the visitor's perspective, but 

Olofsson and Skredsvik have used this framework to measure a location's image 

among the residents. They feel that the residents of a place can be seen as 

ambassadors of the place because they know the site well. To be aware about the 

image among the residents makes it possible to improve the things that the residents 

are unhappy with, but also enhance the images of the place which is positive. 

 

The purpose of this paper is to evaluate whether Etchner and Ritchie's framework can 

be adapted to measure a location's image among its inhabitants, from the viewpoint of 

Olofsson and Skredsvik's adaptation of this particular framework. In order to generate 

data to answer the purpose of this paper, an image study among the residents in 

Botkyrka was carried out according to the method used by Olofsson and Skredsvik. 

 

In addition to the results from the image study of Botkyrka, the paper has contributed 

methodological expertise in destination image research. Some of the main conclusions 

obtained in this paper is that the adaptation of Etchner and Ritchie's framework 

overall has worked well to measure a location's image among the residents. The 

original framework is of such a general nature which makes it possible to make 

adjustments to it, as long as the essential components of the framework remain. 

Another contribution from this study is that the material collected by this method can 

be used to statistically test the differences between various groups within the sample. 
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1 Inledning 
För att introducera uppsatsens problemområde börjar det första kapitlet med 

problembakgrund och tidigare forskning. Därefter följer uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

1.1 Problembakgrund 

En trend som blivit allt vanligare runt om i världen är att många städer och kommuner 

börjar ta större hänsyn till platsmarknadsföring – den fysiska platsen har börjat ses 

som ett varumärke.
2
 Det har visat sig vara en effektiv strategi för att locka till sig 

människor och arbetstillfällen till platser som ett land, en region eller en kommun.
3
 

Dessa platser kan således konkurrera med andra om företag, besökare och boende. 

Det är därför viktigt att profilera sig och bygga upp platsers varumärke.  

 

De platser som har ett starkt och positivt varumärke har en större chans att bli 

tilltänkta och valda av besökarna.
4
 Av den anledningen behöver platser på liknande 

sätt som företag utveckla effektiva strategier för att sticka ut och kommunicera sina 

unika värden.
5
  Image är ett begrepp som är starkt kopplat till ett varumärke, precis 

lika viktigt är det för en produkt att ha en stark image som för platser. Att skapa en 

passande image är en kritisk faktor för att effektivt kunna positionera sig och utveckla 

marknadsföringsstrategier.
6
 

 

Destinationsimage, som syftar till en plats image, är betydligt svårare att mäta än 

produkters image då det är fler faktorer som man bör ta hänsyn till.
7
 

Destinationsimage som fenomen har studerats av många forskare inom turism, men 

nästan uteslutande ur ett besökarperspektiv. En metod som ofta har använts för att 

mäta destinationsimage är forskarna Etchner och Ritchies teoretiska ramverk. Denna 

metod är ursprungligen skapad för att mäta besökares image av en turistdestination. 

Några som har använt sig av detta ramverk ur ett invånarperspektiv är Olofsson och 

Skredsvik, de har genomfört en imagemätning av Vara kommun.
8
 De menar att de 

                                                        
2
 Kavaratzis, (2005), s. 333 

3
 Hankinson, (2005), s. 24 

4
 Etchner & Ritchie, (2003), s. 37 

5
 Etchner & Ritchie, (1993), s. 3 

6
 Ibid. 

7
 Gullers Grupp (2007), s. 4 

8
 Olofsson & Skredsvik, (2008) 
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boende på en plats kan ses som platsens ambassadörer då de känner till platsen väl. 

Att känna till platsens image bland de boende gör att man kan förbättra saker som de 

boende är missnöjda med, men även förstärka de bilder av platsen som är positiva.
9
  

Därför är det intressant att mäta en plats image bland de boende.  

1.2 Tidigare forskning inom destinationsimage 

Sedan 1970-talet har forskningen intresserat sig för hur image påverkar turisters val 

av resmål.
10

 Forskningen sträcker sig över flera discipliner som till exempel 

stadsplanering, strategisk marknadsföring, turistmarknadsföring och geografi.
11

  

 

Att mäta destinationsimage är inte lätt eftersom ”det inte finns en ´sann´ image, som 

beskriver en objektiv verklighet”
12

, detta eftersom olika människor kan uppleva 

samma situationer eller platser på olika sätt. Därför blir valet av mätmetod viktigt för 

att säkerställa att man inte bara mäter attityder till en destination.  

 

Merparten av de destinationsimagemätningar som genomförts mellan 1973 och 2000 

använde sig enbart av strukturerade frågor.
13

 Det här sättet att mäta destinationsimage 

har utvecklats utifrån metoder för att mäta produkters image.
14

 Etchner och Ritchie 

ifrågasätter det här sättet att göra imagemätningar på. Genom att enbart använda sig 

av strukturerade frågor mäts endast attityder till det som man specifikt frågar efter och 

därmed utesluts mer unika och holistiska komponenter av platsens image.
15

  

 

Forskaren Reilly var den första som har använt sig av öppna frågor för att mäta 

destinationsimage.
16

 Genom att göra detta gavs respondenterna möjlighet att förmedla 

sin mentala bild av platsen med egna ord, utan att styras in på olika svarsalternativ. 

Efter att ha gjort en studie på forskningsområdet har forskarna Etchner och Ritchie 

byggt vidare på Reillys metod.
17

 Detta ledde till ett nytt teoretiskt ramverk som 

kombinerar öppna och slutna frågor.  Ramverket ska bland annat fånga upp holistiska 

                                                        
9
 Olofsson & Skredsvik, (2008) 

10
 Mossberg,(2000), s. 30 

11
 Hankinsson,(2005), s. 24 

12
 Mossberg, (2003), s.171 

13
 Pike, (2002), s.542 

14
 Etchner & Ritchie, (2003), s. 38 

15
 Mossberg, (2000), s. 36 

16
 Etchner & Ritchie, (1993), s. 5 

17
 Pike, (2002), s. 541 
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intryck (helhetsintryck) av en plats image, och anses därför kunna ge en mer komplett 

bild än vad tidigare metoder har gjort.
18

 Den första undersökningen som utfördes 

enligt detta ramverk var en jämförande studie mellan fyra olika länder med fokus på 

turisters image av destinationerna.
19

 

 

Destinationsimageforskning har varit central inom turismforskningen,
20

 således har 

fokus för imagemätningar legat i att mäta en plats image utifrån besökarens 

perspektiv. Imagemätningarnas syfte varierar från studie till studie. Några forskare 

som använt sig av Etchner och Ritchies ramverk för olika syften är Hankinson (2005) 

som undersökte affärsturism och Balougli & McCleary (1999) som gjorde jämförelser 

mellan olika turistdestinationer. Många av de tidigare studierna är genomförda i 

Nordamerika och fokuserar ofta på en stad eller ett land.
21

 I Sverige har den här typen 

av undersökningar genomförts på platser som exempelvis Göteborg, där man 

studerade om friidrotts VM och dess medietäckning påverkade besökarnas bild av 

staden.
22

  Även i Grythyttan har en undersökning gjorts, där fokuset varit att kartlägga 

skillnader mellan olika gruppers image av kommunen.
23

 

 

Globalt verkar det vara få imagemätningar som genomförts ur invånares perspektiv. I 

Pikes sammanställning av 142 papers mellan åren 1973 till 2000 återfinns det bara 2 

stycken med detta perspektiv
24

. Endast en svensk studie med denna utgångspunkt har 

funnits tillgänglig som förebild inför denna uppsats, och det är Olofsson och 

Skredsviks imagemätning av Vara kommun
25

. 

 

Då det råder bristande kunskap om hur destinationsimagemätningar fungerar ur ett 

invånarperspektiv, så behövs det fler studier på området. Om Olofsson och Skredsviks 

anpassning av Etchner och Ritchies teoretiska ramverk visar sig fungera väl för detta 

användningsområde, så kan denna metod vara användbar för andra kommuner eller 

platser som arbetar med sin image.  

                                                        
18

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 5 
19

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 7 
20

 Pike, (2002), s. 541 
21

 Pike, (2002) 
22

 Mossberg, (2000), s. 31 
23

 Mossberg, (2003), s. 179 
24

 Pike, (2002) 
25

 Olofsson & Skredsvik, (2008) 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera om en etablerad modell för mätning av turisters 

destinationsimage går att anpassa till att mäta en plats image bland dess invånare. 

Uppsatsen skrivs för att generera mer kunskap om modellens tillämpbarhet för att 

mäta destinationsimage ur invånares perspektiv, med hopp om att kunna bidra med 

metodologisk kunskap för framtida forskning. 

1.4 Problemformulering 

Vilka styrkor och svagheter går att finna i anpassningen av en etablerad modell som 

ursprungligen är avsedd för mätning av turisters destinationsimage? Fungerar 

anpassningen för att kunna mäta invånares destinationsimage av sin bostadsort? 

1.5 Avgränsningar 

Teoretiskt är uppsatsen avgränsad till att behandla destinationsimage inom 

imageforskningen. Inom detta teoretiska fält är uppsatsen avgränsad till att behandla 

Etchner och Ritchies teoretiska ramverk, samt Olofsson och Skredsviks anpassning av 

detta ramverk. Platsen som uppsatsen behandlar för att genomföra en imagemätning 

är Botkyrka kommun. Uppsatsens datainsamling är avgränsad till att enbart fokusera 

på invånarna i Botkyrka. 
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2 Teori 
Detta kapitel börjar med några viktiga begreppsdefinitioner, sedan ska kapitlet 

illustrera hur Etchner och Ritchies teoretiska ramverk fungerar samt hur Olofsson 

och Skredsvik har anpassat detta ramverk. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Destination 

En destination används ofta för att ange ett resmål, i arbetet likställs en destination 

med en plats. En plats är ett ”område med välbestämt läge och begränsad 

omfattning”
26

. 

 

2.1.2 Destinationsimage 

Trots att begreppet destinationsimage används av forskare inom turism så uteblir i 

många fall en tydlig definition.
27

 Destinationsimage har vuxit fram ur den 

traditionella marknadsföringen där en produkt eller ett företags image definieras av 

Kotler och Keller som ”de samlade uppfattningar, idéer och intryck som en person har 

av ett objekt”.
28

 Definitionen påminner mycket om Cromptons förklaring av 

destinationsimage, som ”den sammanlagda summan av föreställningar, idéer och 

intryck som en person har av en plats”.
29

 Förenklat kan man tolka destinationsimage 

som en persons mentala bild av en plats. Destinationsimage är alltså en personlig 

uppfattning av en plats, som kan variera från person till person.
30

 

 

2.1.3 Avsiktlig och organisk image 

Destinationsimagen kan förklaras genom två olika processer – avsiktlig och organisk 

image.
31

 Organisk image handlar om den bild som byggs upp med hjälp av word-of-

mouth och medias masskommunikation. Denna typ av image har man inte direkt 

kontroll över och därför är den ofta svår att påverka. Det som återkommer i media kan 

                                                        
26

 Nationalencyklopedin, 2010-04-26 kl.10.13 
27

 Etchner & Ritchie (2003), s.41 
28

 Kotler & Keller, (2006), s. G4 
29

 Etchner & Ritchie, (2003), s. 41 
30

 Kotler, mfl,(1993), s. 141  
31

 Mossberg, (2003), s. 172 
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utgöra en stor del av en plats image.
32

 Avsiktlig image utgörs av den medvetna 

marknadsföringen som är strategiskt genomförd och är därför påverkningsbar.
33

  

2.4 Konceptuellt ramverk inom destinationsimage 

En vanlig metod vid studier av destinationsimage är Etchner och Ritchies teoretiska 

ramverk. Detta konceptuella ramverk består av tre stycken kontinuums, det vill säga 

tre dimensioner i oavbruten följd. 

2.4.1 Ramverkets tre kontinuum 

Enligt Etchner och Ritchie kan destinationsimage mätas utifrån en kombination av 

dessa kontinuums, attribut – holistisk, funktionell – psykologisk samt vanlig – unik.  

 

 

Modellen till vänster ska föreställas i tre 

dimensioner och visar på hur de olika 

kontinuumen förhåller sig till varandra.  

 

Figur 2.1 Komponenterna i 

destinationsimagen.
34

 

 

 

Modellen till vänster visar på hur de 

olika kontinuumen förhåller sig till 

varandra. Eftersom modellen är 

tredimensionell så består den av tre 

stycken olika tvådimensionella delar 

som går i varandra. En aspekt som 

exempelvis är funktionell kan därför 

också vara unik eller vanlig.  

Figur 2.2 Tredimensionell figur som 

visar förhållandena mellan de olika 

kontinuumen.
35

 

 

Det första kontinuumet som består av de attributbaserade och holistiska aspekterna, 

kan ses som imagens huvudkomponent. Detta kontinuum har influerats av psykologi 

                                                        
32

 Mossberg, (2003), s. 172 
33

 Ibid. 
34

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 4 
35

 Andersson & Wahlqvist, (2001), s. 19 
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och beteendevetenskap och rör hur människan behandlar och tar till sig information. 

Enligt forskarna MacInnis och Price så kan alla produkter uppfattas både i termer av 

information om enskilda attribut, och i termer av mer holistiska helhetsintryck.
36

 

Eftersom en plats kan ses som en produkt bör därför också en plats bestå av dessa 

komponenter. Etchner och Ritchie menar att en destinationsimage ska bestå av 

uppfattningar om individuella attribut, som till exempel vänlighet bland befolkningen. 

Men imagen ska även bestå av mer holistiska intryck, så som till exempel mentala 

bilder av platsen. 
37

 

 

Det andra kontinuumet består av de funktionella och psykologiska aspekterna. Den 

funktionella aspekten går att observera eller mäta i en plats image. Dessa aspekter 

yttrar sig till exempel i åsikter om utbud till skillnad från de psykologiska som är 

svårare att mäta. Den psykologiska aspekten kan exempelvis handla om uppfattningar 

om atmosfären på en plats.
38

 

 

Det tredje kontinuumet består av vanlig och unik. Flera forskare inom turism hävdar 

att unika delar och symboler är viktiga faktorer i en plats image. Något som är unikt 

för en plats kan till exempel vara ett event som Oktoberfesten i München eller 

karnevalen i Rio de Janeiro. Dessa tillställningar är unika och förknippas starkt med 

just dessa platser. En plats image kan variera mellan vanliga funktionella aspekter så 

som prisnivåer till unika inslag eller stämningar på platsen.
39

  

 

Dessa tre kontinuums bildar tre dimensioner som alla påverkar varandra och 

tillsammans utgör en plats destinationsimage. Se figur 2.1 och figur 2.2 för en grafisk 

illustration.  

 

Etchner och Ritchie använder en kombination av öppna och slutna frågor för att på så 

vis kunna fånga upp dessa tre dimensioner. För att utforma de öppna frågorna som ska 

fånga holistiska intryck och det som är unikt med en plats utgick Etchner och Ritchie 

till en början från tidigare studier. De tog även hjälp av en expertpanel, för att se till 

                                                        
36

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 4 
37

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 3 
38

 Etchner & Ritchie (2003), s. 42 
39

 Etchner & Ritchie (1993), s. 4 
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att frågorna skulle ge det utfall som var tänkt.
40

 I den ursprungliga undersökningen 

som de genomförde på olika länder såg de öppna frågorna ut på följande sätt: 

 

1. Vilka bilder eller karaktäristiska uppfattar du  när du tänker på XXX som en 

semesterdestination?  

2. Hur skulle du beskriva atmosfären eller stämningen som du förväntar dig att uppleva när du 

besöker XXX? 

3. Lista de distinkta eller unika turistattraktionerna som du kan komma på i XXX? 
41

 

 

Första frågan låter respondenten tänka fritt kring platsen och beskriva sina allmänna 

intryck av den. Frågan ställs för att få reda på de funktionella karaktäristika som en 

plats har. Den andra frågan syftar till att fånga upp de holistiska och psykologiska 

delarna av destinationsimagen, här beskriven som atmosfär eller stämningen på en 

plats. Den tredje frågan användes för att fånga upp några av de sevärdheter som 

respondenterna ansåg som distinkta eller unika för platsen. 
42

 

 

För att formulera de strukturerade frågorna har Etchner och Ritchie använt sig av en 

omfattande utgallringsprocess som involverar både fokusgrupper och en expertpanel. 

Utifrån ett urval av 360 påståenden som sträcker sig från det fysiska och mätbara, till 

mer psykologiska och abstrakta attribut så kom de slutligen fram till 35 slutgiltiga 

påståenden. Dessa påståenden användes för att mäta de attributbaserade och vanliga 

komponenterna av destinationsimage tillsammans med både funktionella och 

psykologiska dimensioner.
43

 De 35 påståendena kunde sedan kategoriseras in i 8 

stycken olika grupper som rör turistdestinationsimage enligt följande: 
44

 

- Bekvämlighet/säkerhet 

- Intresse/äventyr 

- Natur 

- Turistfaciliteter 

- Platsens atmosfär/klimat 

- Kulturell distans 

- Prisvärdhet  

- Avsaknad av språkbarriärer 

                                                        
40

 Mossberg, (2000), s. 36 
41

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 5 
42

 Ibid. 
43

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 6 
44

 Etchner & Ritchie, (1993), s. 8 
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Etchner och Ritchie har också sammanställt en attributlista i samband med sin första 

imagemätning, som grund för de slutna frågorna.
45

 

 

Mossberg anser att Etchner och Ritchies ramverk går att anpassa till olika situationer. 

Flera studier som bygger på ramverket har anpassats för att vara relevanta för platsen 

som undersöks. De flesta använder sig av dimensioner som kultur, omgivning och 

priser, men flera av de andra dimensionerna går att byta ut. På en internationell nivå 

kan exempelvis frågor som rör språk blir mer betydelsefulla än på lokal nivå. En 

undersökning i Australien fokuserade mycket på utomhusaktiviteter som till exempel 

golf, något som inte fanns med i en motsvarande amerikansk undersökning.
46

 

2.5 Olofsson och Skredsviks anpassning av ramverket 

Eftersom det ursprungliga ramverket mäter turisters bild av en turistdestination så har 

Olofsson och Skredsvik anpassat ramverket för att mäta boendes uppfattningar om sin 

hemkommun.
47

  

 

Ett tydligt exempel på en anpassning som gjorts är i de öppna frågorna i enkäten. 

Olofsson och Skredsvik använde följande frågor:  

 

”Vad tänker du på när du hör namnet Vara kommun?” 

”Hur skulle du beskriva atmosfären eller känslan du upplever i Vara kommun?” 

”Vad är unikt med Vara kommun?”  

 

Jämfört med Etchner och Ritchies ursprungliga frågor som återfinns i stycke 2.4.1. så 

är dessa frågor mindre specifika och har inget turistfokus.  

 

De slutna frågorna har anpassats med inspiration från tidigare studier och med hjälp 

av en förstudie bland insatta personer inom kommunen.
48

 Frågorna har anpassats till 

en lokalnivå och fokuserar på saker som de boende kan relatera till i sin vardag. Ett 

exempel på detta är bland annat en attitydfråga kopplad till konserthuset i Vara 

kommun.
49

 Under utformandets gång genomförde Olofsson och Skredsvik tester på 

                                                        
45

 Se bilaga 6 
46

 Mossberg, (2000), s. 37 
47

 Se bilaga 1.2 
48

 Olofsson & Skredsvik, (2008), s. 17 
49

 Se bilaga 1.2 
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enkäten bland vänner och familj för att se om frågorna var enkla att förstå.
50

 

Utformandet av Olofsson och Skredsviks frågor har skett i dialog med Lena Mossberg 

som är professor vid Handelshögskolan i Göteborg och som skrivit böcker som 

behandlar mätning av destinationsimage.
51

  

 

                                                        
50

 Olofsson & Skredsvik, (2008), s. 17 
51

 Olofsson & Skredsvik, (2008), s. 16 
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3 Metod 
För att kunna utvärdera huruvida Etchner och Ritchies ramverk går att använda för 

att mäta destinationsimage ur invånares perspektiv, har en upprepning av 

imagemätningen som genomfördes i Vara kommun
52

 även genomförts i Botkyrka 

kommun. Imagemätningen har anpassats för rådande förutsättningar, detta och annat 

som är metodrelaterat kommer att behandlas i detta kapitel. 

3.1 Ansats och metodval 

Trots att uppsatsen syfte är kopplat till teorier om imageforskning så såddes fröet till 

detta arbete först i samband med observationer om Botkyrkas satsningar på kultur och 

kreativitet. Detta förde in oss på forskning kring centrala teorier för området så som 

cultural planning, men även för studier om imageforskning. Vi fastnade slutligen för 

destinationsimage och mätning av denna som fenomen när vi stötte på Olofsson och 

Skredsviks studie av Vara kommun. Då de hade funnit att kultursatsningar lämnat 

avtryck i Varas destinationsimage, så växte intresset för att se hur Botkyrkas image 

ser ut bland invånarna.  

 

Ansatsen för denna uppsats är således abduktiv då arbetet har pendlat mellan 

induktiva och deduktiva metoder och för att teori och empiri har tolkats i skenet av 

varandra allt eftersom uppsatsen har utvecklats.
53

 Eftersom syftet med uppsatsen är att 

utvärdera en mätmetod för destinationsimage bland boende på en plats så blir det 

naturligt att följa den forskningsdesign som användes av Olofsson och Skredsvik. 

Imageundersökningen är ett medel till att nå målet, att utvärdera mätmetoden som 

använts. 

 

Uppsatsen har genomförts med hjälp av en tvärsnittsundersökning, där 

undersökningen ger en bred och omfattande täckning vid en specifik tidpunkt.
54

 En 

tvärsnittsundersökning gör att man kan få information angående variationer mellan 

respondenternas åsikter. En fördel med denna metod är att forskaren har möjlighet att 

                                                        
52

 Olofsson & Skredsvik, (2008) 
53

 Alvesson & Sköldberg, (2008), s. 56 
54

 Denscombe, (2009), s. 25 
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på plats kontrollera att exempelvis fördelningen av respondenter är jämn rörande 

variabler som ålder, kön och etnicitet.
55

 

3.2 Insamling av data 

Mycket av den sekundärdata som används i arbetet kommer från vetenskapliga 

artiklar inom image och destinationsmarknadsföring. Andra sekundärdata som 

använts för bakgrund, metod och teorikapitlet är främst litteratur inom 

culturalplanning, marknadsföring och statistik. Tidigare uppsatser, kommunala 

rapporter och hemsidor har även legat till grund för arbetets sekundära källor. De 

primärdata som används har samlats in med hjälp av en enkätundersökning för att 

kunna uppfylla uppsatsens syfte. För att kunna utvärdera om Etchner och Ritchies 

teoretiska ramverk fungerar för att mäta invånares destinationsimage så måste först 

mer kunskap genereras. Detta uppnås genom att praktiskt använda ramverket i 

samband med imagemätningen av Botkyrka kommun.  

3.2.1 Enkätens utformande 

Utformandet av enkäten har skett utifrån Etchner och Ritchies konceptuella 

ramverk.
56

 Det består av både öppna och slutna frågor för att kunna generera en så 

fullständig bild av respondentens image som möjligt. Holistiska intryck, unika 

kännetecken och stämningar kan fångas upp med de öppna frågorna. Funktionella och 

psykologiska attribut mäts med de slutna frågorna.
57

  

 

Mossberg menar att Etchner och Ritchies ramverk går att anpassa till olika situationer. 

Flera studier som bygger på ramverket har anpassats för att vara relevanta för platsen 

som undersöks.
58

 Eftersom detta ramverk från början fokuserar på att mäta turisters 

image av en destination så har det modifierats för att mäta image ur invånares 

perspektiv. Grunden för anpassningen kommer från Olofsson och Skredsviks 

imagemätning av Vara kommun.
59

 På samma sätt som de har modifierat enkäten efter 

sina lokala förutsättningar så har samma anpassning gjorts med denna enkät. De 

öppna frågorna är så gott som identiska med Olofsson och Skredsviks utformande, 

förutom att namnet på kommunen har bytts ut. Denna typ av anpassning har även 
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59

 Olofsson & Skredsvik, (2008) 



 18 

skett på de slutna frågorna, då namnet på platsen har bytts ut för att kunna mäta 

Botkyrkas image. Både Olofsson och Skredsviks enkät och den som användes i denna 

studie finns bifogade i bilaga 1. 13 av frågorna som användes i Vara kommun har 

tagits bort eftersom de inte ansågs relevanta för denna studie. Ett exempel på en fråga 

som kändes överflödig för att mäta Botkyrkas image var ett påstående om utbud av 

caféer. Denna minskning skedde även för att begränsa den mängd data som senare 

skulle behandlas, eftersom tid var en begränsande faktor. Men i grunden så finns det 

väsentliga från Etchner och Ritchies ursprungliga ramverk kvar, det vill säga en 

kombination av öppna och slutna frågor samt de tre kontinuumen.  

 

Enkäten är indelad i tre delar, den första består av personlig information. Sedan följer 

de öppna frågorna för att kunna ge en så komplett bild av Botkyrkas image som 

möjligt. Den tredje delen består av 23 stycken slutna attitydfrågor rörande Botkyrka 

kommun. 

 

De första fyra inledande frågorna rör respondentens kön, ålder och bostadsort, vilket 

gör en indelning och jämförelse mellan olika grupper möjlig. Frågorna besvaras med 

hjälp av kryssalternativ. De respondenter som kryssat i att de bor i Botkyrka får på 

fråga 4 möjlighet att välja vilken geografisk del av kommunen de bor i. 

 

Den första öppna frågan som ställs är fråga 5: ”Vad tänker du på när du hör namnet 

Botkyrka?”. Frågan syftar till att fånga upp de funktionella och holistiska aspekterna 

som respondenten har av kommunens image. Det vill säga att samla in 

respondenternas allmänna intryck av kommunen
60

.  

 

Fråga 6, ”Hur skulle du beskriva atmosfären eller känslan du upplever i Botkyrka?”. 

Denna fråga syftar till att fånga upp den mer psykologiska och holistiska delen av 

kommunens image, här beskriven som atmosfär eller stämningen på en plats
61

. 

 

Fråga 7, ”Vad är unikt med Botkyrka?”, behandlar det som är distinkt eller unikt för 

platsen.
62
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Frågorna 8 till 30 bygger på olika påståenden om kommunen som syftar till att fånga 

upp funktionella och psykologiska attribut i respondenternas bild av kommunen. Det 

funktionella är det som är mätbart, exempelvis som påståendet ”Bra utbud av 

matbutiker”.  Det psykologiska är mer abstrakta attribut som påståendet ”Jag är stolt 

över att bo i Botkyrka”.
63

  

 

Precis som i studien av Vara kommun så mäts alla påståenden med hjälp av en 

Likertskala från 1 till 7. I imagemätningen av Vara kommun användes graderingarna 

”Instämmer inte alls” och” Instämmer helt” för att hjälpa respondenterna att ta 

ställning till påståendena. För att underlätta förståelsen för respondenterna i Botkyrka 

ersattes dessa graderingar med extremerna ” Håller inte med” till ”Håller helt med”.
64

 

För att ytterligare förtydliga för respondenterna i Botkyrka så har graderingen även 

angetts med siffrorna 1 till 7. En fördel med att använda Likertskalan är att det går lätt 

att räkna ut medelvärden, median och standardavvikelse från resultatet eftersom 

skalan är rangordnad. Slutna frågor underlättar även vid jämförelse mellan 

resultaten.
65

  

3.2.2 Målpopulation och urvalsmodell 

På grund av begränsade resurser har urvalet i undersökningen skett med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval.  Bekvämlighet är något som mer eller mindre påverkar alla 

forskares urvalsprocedurer,
66

 vilket gör att det ändå går att se undersökningen som 

legitim. Detta är ett slags icke-sannolikhetsurval som bygger på att urvalet inte kan 

ses som fullständigt representativt för hela populationen.
67

 För att urvalet ändå ska bli 

så heltäckande som möjligt, har enkäter samlats in jämnt fördelat på kommunens 

olika delar. Dessutom har hänsyn tagits till ålder, kön och etnicitet.   

 

Under insamlingen har tillgängliga respondenter först tillfrågats om de vill delta i 

studien och de som ville ställa upp har sedan fått svara på enkäten.   
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Det totala antalet insamlade enkäter uppgick till 160 stycken. Utav dessa så sorterades 

9 stycken bort på grund av att de var undermåligt ifyllda. Med undermåligt menas i 

detta fall att minst 2/3 av enkäten inte var ifylld. Ytterligare 15 stycken enkäter har 

sorterats bort eftersom dessa fyllts i av personer som var bosatta utanför Botkyrka 

kommun och faller utanför det som undersökningen avser att mäta. 133 stycken 

respondenter uppfyller de krav som är ställda, det vill säga att de är bosatta i 

kommunen och att de svarat på mer än 2/3 av frågorna. Antalet enkäter som skulle 

samlas in var inte bestämt i förväg. Snarare så bestämdes antalet utifrån den tid som 

var avsatt för insamlingen.  

 

Eftersom insamlingen bygger på ett bekvämlighetsurval så har respondenter som valt 

att inte medverka vid tillfrågan inte tagits med i bortfallet. Det bortfall som tagits med 

i redovisningen av data består endast av saknade svar bland de 133 respondenter som 

är bosatta i Botkyrka. 

3.2.3 Genomförande av enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes under perioden den 7 till 15 april 2010. Målet var 

att nå respondenter från alla delar av kommunen. Enkäten delades därför ut på 

centrala platser, som i anslutning till tunnelbane- och pendeltågsstationer, 

parkeringsplatser, torg och i närheten av större butiker och köpcentrum. 

Enkätinsamlingen skedde i Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba samt 

Vårsta. I huvudsak samlades enkäterna in mellan klockan 15.00 och 18.00 för att 

kunna nå en stor spridning av respondenter som passerade de strategiskt utvalda 

platserna. Trots att enkäter samlats in på alla dessa platser så är inte fördelningen helt 

lik mellan dem, vissa delar av kommunen är underrepresenterade av slumpmässiga 

skäl vilket kan försvåra en analys mellan de enskilda delarna av kommunen. Dock är 

fördelningen av urvalet mellan norra och södra delen av Botkyrka representativt 

fördelad i förhållande till populationen.
68

 

3.3 Sammanställning av resultat och analys 

På de öppna frågorna återgavs det fler synpunkter i svaren än det totala antalet 

respondenter, eftersom respondenterna själva fick välja hur omfattande svaren skulle 

bli. Alla öppna svar sammanställdes fråga för fråga. Respondenters olika synpunkter 
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delades upp i flera enskilda poster, som sedan sorterades upp i bokstavsordning. 

Kategorier skapades utifrån de vanligast förekommande svaren, och svar som 

räknades som synonymer grupperades in i dessa. Slutligen sorterades kategorierna 

utifrån storleksordning gällande antal svar. De svar som är mest återkommande 

redovisas i diagram och i procent i förhållande till antal respondenter. Dessa 

kategorier utgör de holistiska och unika aspekterna i Botkyrkas destinationsimage. En 

komplett förteckning på svaren från de öppna frågorna redovisas i bilagorna 2 till 4. 

 

Likt tidigare forskning på området så har en Likertskala från 1 till 7 används för att ge 

betyg på olika påståenden som rör destinationsimagen. När insamlingen var klar så 

kodades alla svaren på de slutna frågorna och medelvärde, standardavvikelse och 

median räknades fram med hjälp av programmet Excel. Redovisningen av dessa 

värden återfinns i tabell 5.2 i resultat- och analyskapitlet.  I analysen av resultatet 

kommer endast värden som avviker från mitten i medelvärdet att behandlas, med detta 

menas medelvärden mellan 1 till 3,5 och 4,5 till 7. Detta har främst gjorts för att 

kunna behandla de reslutat som är mest utmärkande för Botkyrka kommun.  

 

Alla svar från de slutna frågorna har även delats upp efter ålder och bostadsort, se 

bilaga 5. Från uppdelningen i bostadsort har vi med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS gjort dubbelsidiga t-test för att säkerställa om skillnader i svaren beror på 

slumpen eller inte. Detta redovisas i kapitel 5 för de frågor där medelvärdena varit 

avvikande mellan fördelningarna. I det fall där enkelsidiga t-test har varit nödvändiga 

har dessa beräknats för hand då SPSS inte kan utföra dessa.
69

 

 

Det sammanställda resultatet från enkätundersökningen presenteras i tre stycken 

tvådimensionella modeller enligt Etchner och Ritchies ramverk. Placeringen av 

svaren i de tvådimensionella modellerna gjordes utifrån hänvisningar i Etchner och 

Ritchies artikel.
70

 I analysen kommer det i löpande text redogöras för vart placeringen 

kommer ifrån och tydligt presenteras när avvikelser från detta har gjorts. Utöver detta 

presenteras även en kortfattad sammanställning av respondenternas destinationsimage 

av Botkyrka.  

                                                        
69

 Djurfeldt mfl, (2003), s. 250 
70

 Etchner & Ritchie, (1993) 



 22 

3.4 Utvärdering av mätmetoden 

Kapitel 5 kommer att avslutas med en diskussion om huruvida anpassningen av 

ramverket fungerat att använda för att mäta invånares destinationsimage eller inte. 

Fokuset för utvärderingen kommer att ligga i styrkor och svagheter med anpassningen 

av det teoretiska ramverket som upptäcktes i samband med imagemätningen. 

Paralleller kommer även att dras till Nollmätningen som är en tidigare genomförd 

imagemätning i Botkyrka, samt till Olofsson och Skredsviks studie av Vara kommun.   

3.5 Undersökningens tillförlitlighet 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitliga data är, hur data samlats in, hur man 

använder dem och hur de bearbetas.
 71

 Metoden för insamlingen av data under 

enkätundersökningen byggde på ett bekvämlighetsurval. Av praktiska och 

resursmässiga skäl så var denna metod den mest lämpliga för undersökningen.  

 

Data samlades in i alla delar av kommunen och platserna som användes var strategiskt 

utvalda för att kunna ge en så god spridning av respondenter som möjligt. Ambitionen 

var att täcka in hela kommunen och att få lika många respondenter från varje del. 

Exempelvis prioriterades platser som har en god genomströmning av människor så 

som köpcenter, torg, parkeringsplatser och gångvägar som ligger i närheten av 

tunnelbane- och pendeltågstationer.  

 

Även val av tidpunkt känns relevant att nämna då de flesta enkäterna samlades in 

mellan klockan 15.00 och 18.00. Tanken var att fånga upp elever på väg hem från 

skolan, pensionärer på promenad till matbutiken och arbetande personer på väg hem. 

Valet av tidpunkt och platser resulterade i en god spridning av respondenter.  

 

Fördelningen på urvalet mellan södra och norra Botkyrka visade sig stämma överens 

med populationens fördelning.
72

 Fördelningen kan därför anses som representativ. 

Dock kan urvalets åldersfördelning vara något missvisande då kategorin 15 till 25 

åringar blev dominerande. Detta kan framförallt ha påverkat svaren på de öppna 
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frågorna. De slutna frågorna borde inte ha påverkats nämnvärt då resultaten från dessa 

frågor presenterats med medelvärden.  

 

Då invånarna i Botkyrka har en stor etnisk variation så fanns en medvetenhet om att 

språkbarriärer kunde påverka svaren. Med detta i åtanke gjordes mindre språkliga 

justeringar i enkäten för att underlätta förståelsen för frågorna. Trots detta ledde 

troligtvis ändå språkbarriärer till ett visst bortfall av respondenter. 

 

Enkäten från imagemätningen som genomfördes i Vara kommun har fungerat som en 

mall för denna undersökning, men den har anpassats för att fungera för Botkyrkas 

lokala förutsättningar. Även lärdomar har dragits från studien i Vara kommun. 

Exempel på detta är att i de öppna frågorna har det ställts frågor om ”Botkyrka” i 

stället för ”Botkyrka kommun”. Detta har gjorts för att undvika eventuella oklarheter 

för respondenterna. I Vara trodde vissa respondenter att frågorna handlade om 

kommunen som ett statligt organ, vilket ledde till att deras svar kunde vara 

missvisande.
73

 

 

Från början var målet att samla in 300 enkäter för att få ett starkt underlag. Men på 

grund av att frågeformuläret var omfattande tog insamlingen betydligt längre tid än 

beräknat, vilket ledde till att det slutliga antalet blev 160 stycken. Trots denna 

minskning anser vi ändå att antalet är tillräckligt stort för studiens syfte. Speciellt då 

Etchner och Ritchie har genomfört destinationsimageundersökningar på hela länder 

baserade på 150 stycken enkäter.
74

 

 

Då undersökningen endast är genomförd vid ett tillfälle så bör slutsatser göras med 

försiktighet.
75

 Tillgången till resultatet från en imagemätning genomförd 2007, 

Nollmätningen i Botkyrka, ger dock ytterligare möjligheter för analys av resultatet 

från denna mätning. Eftersom denna imagemätning är genomförd med en annan 

mätmetod så kommer endast jämförelser ske på mätningarnas resultat. 
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3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om hur väl de data som används motsvarar det fenomen som 

undersöks. Det handlar med andra ord om att mäta det som man avser att mäta.
76

 

 

Språkbarriärer kan påverka validiteten på undersökningen då frågor kan ha tolkats på 

annat sätt än det ursprungligen var tänkt. På fråga nummer 10 får respondenten svara 

på ett påstående om huruvida de uppfattar Botkyrka som ”kaxig”.  Det ursprungliga 

syftet med denna fråga var att mäta om Botkyrka uppfattas som kaxigt, i betydelsen 

av att kommunen sticker ut, är nytänkande och utåtriktad. Vissa respondenter tolkade 

frågan som att påståendet handlade om huruvida människor i Botkyrka är ”kaxiga” 

eller ej. Det här kan ha lett till en viss snedvridning av det resultat som erhölls på 

denna fråga.  

 

Det teoretiska ramverk som Etchner och Ritchie skapat syftar till att mäta besökares 

image av en destination i ett turistsammanhang.
77

 Då uppsatsen vill undersöka 

Botkyrka kommuns image bland de boende har studien därför anpassats för att mäta 

just detta. Studien av Vara kommuns destinationsimage har legat till grund för 

utformningen av enkäten som den här uppsatsen bygger på.  

 

Då syftet varit att utvärdera anpassningen av en modell för mätning av 

destinationsimage, så såg vi inget alternativ till vårt val av metod. Då det råder 

bristande kunskap inom detta forskningsområde och eftersom vi vill utforska 

styrkorna och svagheterna med anpassningen så måste vi själva skaffa oss den 

praktiska erfarenheten av att tillämpa denna metod.  
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4 Botkyrka kommun 
Uppsatsens fjärde kapitel syftar till att ge en kortfattad bakgrundsinformation om 

Botkyrka kommun för att ge läsaren en bild av platsen som uppsatsen behandlar. 
78

 

Även en tidigare imagemätning, Bilden av Botkyrka – en Nollmätning, kommer att 

behandlas i slutet av kapitlet. Resultatet från Nollmätningen är relevant för att ligga 

till grund för en utvärdering av Etchner och Ritchies ramverk i kommande resultat- 

och analys kapitel. 

4.1 Bakgrund Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun är en av Stockholms läns 26 kommuner och ligger 

mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen angränsar till Huddinge, Haninge, 

Nynäshamn och Salems kommun. Botkyrkas folkmängd uppgick i slutet av 2008 till 

ca 80 000 personer spridd över en yta på 197 kvadratkilometer. Botkyrka sträcker sig 

från Mälaren i norr till Östersjön i söder. 

 

Invånarnas medelålder i kommunen kan ses som ung, den ligger idag på 37 år mot 

medelåldern för hela landet som ligger på 41 år. 

 

Kommunen är indelad i sju delar: Norra Botkyrka består av Alby, Fittja, Hallunda och 

Norsborg medan Tullinge, Tumba, Vårsta/Grödinge utgör Södra Botkyrka.  

4.2 Botkyrkas historia 

Kommunen är en av Sörmlands äldsta kulturbygder som på samma gång rymmer 

både tätortsbebyggelse, villaområden, stora strövområden och ett aktivt jordbruk samt 

moderna arbetsplatser och företag. 

 

Kommunen har en stark historia eftersom det har bott människor där i över 7000 år. 

Arkeologiska undersökningar har visat att Botkyrka var tämligen tätbefolkad redan 

under förhistorisk tid. Namnet Botkyrka började användas under tidig medeltid och 

har sitt ursprung från Sankt Botvid, skyddshelgonet och martyren som avbildats på 

kommunens sköld. 
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4.3 Norra Botkyrka växer fram 

Innan expansionssatsningarna runt 1970–talet var det ungefär 20 000 invånare i 

kommunen. Under 1970–1977 byggdes bostadsområden längs Botkyrkas 

tunnelbanelinje vilket ledde till att Norra Botkyrka växte fram. Moderna och 

tidstypiska höghusområden placerades centralt och i de yttre delarna av kommunen 

fanns det gruppbyggda småhus och villor. 1972 gjordes en sammanslagning av 

Botkyrka och Grödinge till en stor kommun.  

 

Botkyrka kommuns invånare kommer från när och fjärran. Många är av utländsk 

härkomst och runt 100 nationaliteter finns representerade inom kommunen. 

4.4 Natur 

I Botkyrka finns det många naturområden med stora skogar, dalgångar och flera sjöar. 

Kommunen satsar på ett aktivt friluftsliv och det finns många motionsspår i samband 

med naturområdena. Populära besöksmål i kommunen är bland annat Hågelbyparken 

och Lida friluftsgård. 

4.5 Kreativ näring 

Botkyrka kommun satsar på entreprenörskap inom alla slags kreativa 

näringar och är redan en hemvist för många filmskapare, teatergrupper och 

cirkusartister. Ett exempel på ett kommunalt initiativ för att stimulera kreativitet och 

entreprenörskap i kommunen är Upplevelsesatsningen. Dessa satsningar på kreativitet 

har stöd i forskaren Richard Floridas syn på att ”… kreativitet har blivit den viktigaste 

faktorn i vår ekonomi och vårt samhälle”
79

.  

 

Botkyrka kommun har länge präglats av en negativt laddad medial bild, där 

kommunen sammankopplats med problemområden.
80

 För att vända den negativa 

bilden har kommunen under de 10 senaste åren satsat på kultur och upplevelser i sitt 

förnyelsearbete av kommunen.
81

 Syftet med satsningarna har även varit att försöka 

öka sammanhållningen inom kommunen, då kommunen varit splittrad och tampats 

med integrationsproblem.
82

 Kultursatsningarna har huvudsakligen bestått av tre delar, 
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en bred barn- och ungdomsverksamhet, etablerandet av kulturutbildningar samt 

främjandet av företagsamhet inom kreativa näringar.
83

  

4.6 Nollmätningen i Botkyrka 

2007 genomförde Botkyrka kommun en omfattande imagemätning av kommunen 

under namnet Nollmätningen. Mätningen hade tre stycken målgrupper: anställda i 

kommunen, invånare och externa.
84

 Mätningen genomfördes via telefonintervjuer 

(och använde inte Etchner och Ritchies ramverk). Undersökningen av invånarna 

bestod av 600 intervjuer från de olika delarna av kommunen och med 100 

slumpmässigt utvalda personer från varje del.
85

 Nedan presenteras ett urval av de 

viktigaste slutsatserna som Nollmätningen gav vid undersökningen av de boende i 

kommunen och som dessutom är relevanta för denna studie. 

 

Invånarnas bild av kommunen var överlag positiv. Kortfattat kan man säga att många 

av invånarna var stolta över sin kommun,
86

 och de kopplade samman kommunen med 

invandring, natur, landsbygd, förort och att det var sjönära.
87

 Spontant kopplade 

många boende ihop Botkyrka med sin hemort.
88
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer data från imagemätningen att presenteras och analyseras 

utifrån enkätens disposition. Därefter kommer materialet att sorteras in i Etchner och 

Ritchies tredimensionella modell för destinationsimage. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av invånarnas destinationsimage av Botkyrka kommun, samt en 

diskussion om huruvida det teoretiska ramverket fungerar för att mäta boendes 

destinationsimage. 

5.1 Respondenter 

I den första delen av enkäten behandlas personlig information av respondenterna. 

Frågor som kön, ålder och bostadsort gör det möjligt att dela in respondenterna i olika 

grupper och jämföra om skillnader förekommer dem emellan. Totalt samlades det in 

160 stycken enkäter. Utav dessa sorterades 9 stycken bort då de inte ansågs uppfylla 

kravet om att minst 2/3 av enkäten skulle vara ifylld. Det var även 18 stycken 

respondenter som sorterades bort eftersom de inte bodde i Botkyrka kommun. Detta 

eftersom syftet med enkätundersökningen var att mäta de boendes destinationsimage. 

Det bortfall som redovisas framöver kommer enbart från de respondenter som bor i 

Botkyrka som av någon anledning valt att inte svara på den ställda frågan.  

 

Nedan i diagrammen visas ålder och könsfördelning i procent på undersökningens 

urval. Totalt bestod urvalet i undersökningen av 54,14 % kvinnor och 45,86 % män. 

Åldersfördelning av respondenter i Botkyrka 

 

Diagram 5.1 
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Ålder och könsfördelning av respondener i Botkyrka 

  

Diagram 5.2 

Som diagrammen ovan visar består nästan 40 % från det totala urvalet av 

ålderskategorin 15 till 25, något som bitvis kanske kan förklaras av att Botkyrka som 

helhet har en låg medelålder.
89

 Det var även en markant skillnad mellan könen i denna 

kategori. Eftersom denna kategori är så pass stor så är vi medvetna om att urvalet 

troligtvis kan vara missvisande. Spridningen i ålderskategorierna var i övrigt relativt 

god. Värt att notera är skillnaderna i åldersgrupperna 56 till 65 och över 65. Eftersom 

fördelningen har uppstått genom ett bekvämlighetsurval kanske fördelningen till en 

viss del kan förklaras av slumpen.  

 

I tabellen nedan följer en fördelning av de 133 respondenternas bostadsort. I ett steg i 

att utvärdera det teoretiska ramverket så ville vi se om det gick att göra jämförelser 

mellan olika grupper i populationen. 

 

Alla delar av kommunen är inkluderade i undersökningen. Trots att ett ungefär lika 

stort urval samlades in från varje del av kommunen dominerar ändå antalet boende 

från Tumba och Hallunda/Norsborg. Det skulle vara missvisande att jämföra 

kommundelarna var för sig eftersom antalet respondenter i vissa delar av kommunen 

är relativt få. För att kunna jämföra så stora grupper som möjligt valdes en uppdelning 

mellan norra och södra delen av kommunen. Då det redan existerar en geografisk 
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uppdelning mellan norra och södra Botkyrka
90

 så är den också relevant för jämförelse. 

Undersökningens urval avspeglar populationen när det gäller uppdelningen mellan 

norra och södra Botkyrka.
91

  

 

Fördelning av respondenternas bostadsort 

 Antal Procent Populationens 

fördelning
92

 

Norra Botkyrka 63 47,37% 47,52% 

Alby 15   

Fittja 13   

Hallunda/Norsborg 35   

    

Södra Botkyrka 70 52,63% 52,48% 

Storvreten 15   

Tullinge 6   

Tumba 39   

Vårsta/Grödinge 10   

    

Totalt 133 100,00% 100,00% 

Tabell 5.1 

5.2 De öppna frågorna 

Enkätens andra del består av tre stycken öppna frågor som respondenterna själv har 

fått svara fritt på. Alla öppna svar sammanställdes fråga för fråga. Då vissa 

respondenter gav mer utförliga svar har det resulterat i ett större antal synpunkter än 

antal respondenter. Svaren delades sedan upp i enskilda poster. Kategorier skapades 

utifrån de vanligast förekommande svaren och synpunkter som räknades som 

synonymer grupperades in i dessa. Slutligen sorterades kategorierna utifrån 

storleksordning. De svar som är mest återkommande redovisas i diagram och i 

procent i förhållande till antal respondenter. Dessa kategorier utgör de holistiska och 

unika aspekterna i Botkyrkas destinationsimage. En fullständig redogörelse för alla 

svar på de öppna frågorna återfinns bifogat i bilagorna 2 till 4. 
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5.2.1 Det invånarna tänker på när de hör namnet Botkyrka 

På denna fråga gavs respondenterna möjlighet att spontant beskriva vad de tänker på 

när kommunens namn nämns. Denna fråga ställs i syfte för att få veta vilka 

funktionella holistiska intryck som respondenten har av kommunen. Det var 8 stycken 

deltagare som inte hade någon åsikt eller av någon annan anledning inte vill svara på 

frågan. De 125 respondenterna som besvarade denna fråga gav sammanlagt 196 

stycken synpunkter till svar.  

 

Vad tänker du på när du hör namnet Botkyrka? 

 

Diagram 5.3 

Diagrammet visar de vanligast förekommande svaren på denna fråga.  

Nästan 20 % av respondenter gav det svar som återkom oftast på denna fråga, 

nämligen att kommunen var mångkulturell. Detta är något som inte är så förvånande 

då det bor nästan 100 olika nationaliteter inom kommunen.
93

 Nästan lika många 

beskrev det som sin hemkommun, vilket nog är ett spontant och naturligt svar då 

respondenterna bor på platsen. Att drygt 6 % av respondenter ansåg att de inte tänker 

på något speciellt eller inget, kan eventuellt förklaras med att en person kanske inte 

reflekterar så mycket över sina associationer till den platsen som man bor på. Detta 

skulle kunna förklara varför svar som ”mitt hem”, ”där jag bor” eller ”inget” var så 

vanligt förekommande.   

 

                                                        
93

 Botkyrka kommuns hemsida, 2010-04-17 kl. 23.14 



 32 

5.2.2 Botkyrkas atmosfär 

Eftersom syftet med den andra öppna frågan i undersökningen är att få fram 

respondenternas holistiska och psykologiska bild av kommunen, så används den 

upplevda atmosfären eller känslan som ett sätt för att just fånga detta. På den här 

frågan var det 12 stycken respondenter som av någon anledning valde att inte svara, 

trots detta resulterade frågan i 145 stycken svar. 

 

Hur skulle du beskriva atmosfären eller känslan du upplever i Botkyrka? 

 

Diagram 5.4 

Diagrammet ovan visar de mest frekventa svaren. Överlag verkade respondenterna 

tycka att atmosfären eller känslan var bra i kommunen då de flesta associationer som 

framkom var positiva. Eftersom det är en relevant skillnad på enbart ”bra” och 

”mycket bra” hölls dessa separat. Vissa respondenter tyckte att stämningen var bra i 

kommunen men att var man befann sig eller vilken tid på dygnet spelade en roll. Vi 

upplevde själva olika stämningar när vi besökte de olika delarna av kommunen, och 

detta avspeglar sig även i resultatet från undersökningen. Vissa respondenter svarar 

att känslan är ”lugn och harmonisk” och andra upplever den som ”stökig”. Det går 

inte att dra några tydliga slutsatser av skillnader i norra och södra Botkyrka, snarare 

verkar det finnas både bättre och sämre områden i båda delarna av kommunen. 
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5.2.3 Det unika med Botkyrka 

Enkätens tredje fråga ämnar att fånga upp det som respondenterna ser som unikt eller 

distinkt med kommunen. På denna fråga var det 15 stycken respondenter som inte 

besvarade frågan, vilket gav ett bortfall på drygt 11 %. Trots detta gavs det 158 

stycken unika svar på frågan. 

 

Vad är unikt med Botkyrka? 

 

Diagram 5.5 

Diagrammet ovan visar de mest frekventa svaren på frågan. Svar som relaterade till 

”Naturen” var i särklass det mest återkommande svaret då drygt var fjärde respondent 

tog upp det. Natur i sig är inte något som är unikt för kommuner i Stockholm, men 

den spelar uppenbarligen en viktig roll för invånarna i kommunen. En kombination av 

närheten till mälaren, grönområden och exempelvis platser som Hågelbyparken bidrar 

till en unik miljö som respondenterna uppmärksammat. Det näst mest förekommande 

svaret var ”mixen av folk”, vilket tyder på den unika blandning av människor som 

faktiskt är bosatta i kommunen. Flera respondenter som gav detta svar syftade även på 

att ”alla känner alla” i området där de bor, vilket målade upp en bild av familiaritet 

inom kvarteret. Totalt var det nästan 13 % av respondenterna som svarade ”vet ej” 

eller ”inget”. Detta kanske kan förklaras av att de befinner sig på platsen dagligen och 

att det är lätt att bli ”hemmablind”. Det kan också vara svårt att direkt utrycka det som 

är unikt med sin egen kommun utan att ha en längre betänketid och därför kan svar 

som ”vet ej” eller ”inget” vara spontana och naturliga svar som ligger nära till hands. 



 34 

5.3 De slutna frågorna 

Enkätens tredje och sista del består av slutna frågor, de ställs för att fånga upp de 

funktionella och psykologiska attributen i en plats image. Frågorna har grupperats in i 

fyra olika delar för att göra analysen lite mer överskådlig. Dessa grupperingar är 

stämning, kultur, utbud och kostnader samt omgivning.  

 

Varje grupp innehåller ett varierande antal påståenden som respondenterna tagit 

ställning till på en Likertskala mellan 1 till 7. Utifrån detta har medelvärde, median 

och standardavvikelse räknats ut för varje enskilt påstående. Ett medelvärde har även 

räknats fram för hela den grupp som respektive påstående tillhör. I tabellen nedan 

redogörs resultatet av enkätens slutna frågor. Endast de påståenden som har fått 

avvikande låga eller höga medelvärden kommer att behandlas i analysen. Med det 

menas att alla frågor vars medelvärde hamnar mellan 1 – 3,5 

 och 4, 5 – 7 kommer att presenteras.  
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Nr Fråga  Antal svar Medelvärde Standardavvikelse Median 

  Hur uppfattar du Botkyrka?   4,17     

8 Spännande 129 3,90 1,78 4 

9 Nytänkande 129 3,95 1,70 4 

10 Kaxig 128 4,09 1,91 4 

11 God stämning  127 4,43 1,61 5 

12 Vänlig befolkning  131 4,75 1,55 5 

13 Hög servicekvalitet  127 4,08 1,64 4 

14 Trygg stämning  130 3,82 1,75 4 

15 Barn- och familjevänlig 125 4,36 1,64 4 

  Hur uppfattar du kulturen i Botkyrka?   4,24     

16 Brett utbud av kulturaktiviteter i Botkyrka 125 4,81 1,60 5 

17 Bra utbildning inom kultur 124 4,24 1,58 4 

18 Kulturen i Botkyrka gör mig stolt 120 4,10 1,68 4 

19 

Kulturen i Botkyrka ger mig ökad 

livskvalitet 123 3,86 1,65 4 

20 

Kultursatsningar i Botkyrka visar på 

förändringsvilja 124 4,18 1,79 4 

  

Hur uppfattar du utbudet och kostnader 

i Botkyrka?   4,30     

21 Bra utbud av matbutiker  133 5,34 1,66 6 

22 Bra utbud av shopping 130 4,24 1,87 4 

23 Bra utbud av nöjen 127 3,59 1,71 4 

24 Låga kostnader på boende  129 4,19 1,75 4 

25 Låga kostnader på mat  129 4,40 1,59 4 

26 Låga kostnader på aktiviteter  126 4,07 1,48 4 

  

Hur uppfattar du omgivningen i 

Botkyrka?   4,25     

27 Vacker natur  131 5,58 1,65 6 

28 Vacker bebyggelse  129 3,84 1,67 4 

29 Ren omgivning 129 3,34 1,76 3 

30 Jag är stolt över att bo i Botkyrka 127 4,72 1,91 5 

Tabell 5.2 

 

Svarsfrekvensen varierar lite från fråga till fråga, minst antal svar fick påståendet om 

”kulturen i Botkyrka gör mig stolt”. Flera respondenter kommenterade detta med att 

de inte hade någon åsikt om det. ”Bra utbud av matbutiker” var den enda frågan som 

inte fick något bortfall alls.  
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Det kommer alltid att finnas någon form av avvikelse i respondenternas svar. 

Vi anser att standardavvikelsen är relativt hög på vissa frågor, vilket tyder på att 

respondenterna i genomsnitt har haft skilda meningar. Detta kommer att diskuteras i 

samband med att dessa frågor analyseras senare i kapitlet. På vissa frågor var många 

respondenter antingen väldigt positiva eller negativa, vilket kan förklara ett normalt 

medelvärde och en hög standardavvikelse. 

 

Bifogat i bilaga 5 finns alla dessa slutna svar fördelade utifrån respondenternas ålder 

och bostadsort. Endast de mest relevanta resultaten från dessa uppdelningar kommer 

att nämnas i analysen. 

5.3.1 Stämningen i Botkyrka 

Den här delen av enkäten är av psykologisk karaktär och syftar till att fånga 

respondenternas allmänna uppfattning av Botkyrka. I diagrammet nedan visas 

medelvärdet för varje enskilt påstående samt även delens totala medelvärde. 

 

Hur uppfattar du Botkyrka? 

 

Diagram 5.6 

I den här delen blev det totala medelvärdet strax över 4, vilket inte är så utmärkande. 

En anledning till att många medelvärden i denna del hamnar runt 4 kan förklaras av 

att standardavvikelsen var relativt hög på flera frågor. Utmärkande för detta är 

exempelvis påståendet om att kommunen är ”kaxig” som hade en standardavvikelse 
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på 1,91 från medelvärdet 4,09. Som tidigare nämnts i stycket om validitet i 

metodkapitlet så misstänker vi att flera respondenter kan ha misstolkat denna fråga. 

Detta kan vara något som har påverkat utfallet.  

 

Egentligen var det bara påståendet om vänlig befolkning som fick ett avvikande högt 

medelvärde. Som tabellen nedan visar så anser respondenterna att de boende i 

Botkyrka är vänliga. Nästan 62 % av alla respondenter gav påståendet ett värde på 5 

eller över. 

 

Vänlig befolkning i Botkyrka 

 

Diagram 5.7
94

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar. 

5.3.2 Kulturen i Botkyrka 

I den här delen tas frågor upp som är av både funktionell och psykologisk karaktär för 

att fånga respondenternas syn på kulturen i kommunen. Kultur har länge varit en 

central del i satsningar från kommunens sida och dessa frågor ställs för att kunna ge 

en bild av respondenternas uppfattning av dessa. I diagrammet nedan visas 

medelvärdet för varje enskilt påstående samt även delens totala medelvärde. 
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Hur uppfattar du kulturen i Botkyrka? 

 

Diagram 5.8 

Medelvärdet för hela den här delen av enkäten ligger på 4,24, vilket inte är särskilt 

avvikande från skalans mitt. Det enda påståendet som stack ut var ”brett utbud av 

kulturaktiviteter i Botkyrka” som hade ett medelvärde på 4,81. Drygt 48 % av 

respondenterna gav påståendet en femma eller högre, vilket antyder att många av 

invånarna är medvetna om kommunens satsningar på kultur. 

Brett utbud av kulturaktiviteter 

 

Diagram 5.9
95

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar. 
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5.3.3 Utbudet och kostnader i Botkyrka 

Denna del består av frågor med funktionell karaktär. De är till för att mäta 

uppfattningar om utbud och kostnader i kommunen. Detta är en viktig del av 

respondenternas vardag och bör därför ingå i platsens image. I diagrammet nedan 

visas medelvärdet för varje enskilt påstående samt även delens totala medelvärde.  

Hur uppfattar du utbudet och kostnader i Botkyrka? 

 

Diagram 5.10
96

 

Som diagrammet ovan visar så ligger medelvärdet för den här delen av enkäten på 

4.30. Det råder en viss skillnad mellan de olika påståendena, ”bra utbud av nöjen” 

fick ett relativt lågt medelvärde på 3,59 och drar därför ner snittet något. På 

påståendet om ”bra utbud av shopping” var det en skillnad bland svaren från norra 

och södra Botkyrka. I den norra delen var medelvärdet 3,82 mot södra delens 4,61, 

vilket kan antyda att invånare i södra Botkyrka är mer nöjda över utbudet av 

shopping.
97

 Denna skillnad kunde säkerställas statistiskt med hjälp av ett dubbelsidigt 

t-test på 5 % signifikansnivå.
98

 

 

Det påstående som verkligen stack ut i den här delen var ”bra utbud av matbutiker” 

som nådde ett snitt på 5.34. Detta var även den enda frågan som inte fick något 

bortfall. Troligtvis blev det så på grund av att frågan är enkel att ta ställning till, 
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eftersom alla har erfarenhet av en så funktionell sak som att handla mat. Nästan 70 % 

av alla respondenter gav detta påstående en femma eller högre, vilket tyder på att 

utbudet av matbutiker är bra inom kommunen. 

 

Bra utbud av matbutiker i Botkyrka 

 

Diagram 5.11
99

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar.  

5.3.4 Omgivningen i Botkyrka 

Den här delen syftar till att fånga respondenternas syn på omgivningen i sin kommun, 

vilket görs genom att använda frågor av både psykologisk och funktionell karaktär. I 

diagrammet nedan visas medelvärdet för varje enskilt påstående samt även delens 

totala medelvärde. 

Hur uppfattar du omgivningen i Botkyrka? 

 

Diagram 5.12 
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Som diagrammet ovan visar så har den här delen ett medelvärde på 4,25. Det är två 

stycken påståenden som verkligen sticker ut i den här delen av enkäten, ren 

omgivning och vacker natur. Vacker natur nådde det högsta medelvärdet i hela 

undersökningen, med drygt 74 % som gav påståendet en femma eller högre.  Närhet 

till mälaren, bra promenadvägar, stora skogsområden samt Hågelby var 

återkommande saker som flera respondenter nämnde både muntligt och skriftligt i 

samband med undersökningen.  

Vacker natur i Botkyrka 

 

Diagram 5.13
100

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar.  

I motsats till påståendet om ”vacker natur” fick ”ren omgivning” undersökningens 

lägsta resultat med ett snitt på 3,34. Generellt var det många som inte höll med i 

påståendet om att omgivningen i kommunen var ren. En skillnad fanns även att hitta 

mellan den norra och södra delen av kommunen. I norra Botkyrka låg medelvärdet på 

2,97 medan södra Botkyrka hade 3,67 vilket är relativt nära det neutrala värdet 4 på 

skalan.
101

 Denna skillnad kunde säkerställas statistiskt med hjälp av ett dubbelsidigt t-

test på 5 % signifikansnivå.
102
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Ren omgivning i Botkyrka 

 

Diagram 5.14
103

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar. 

5.4 Invånarna är stolta över att bo i Botkyrka 

Enkäten avrundas med ett påstående angående stolthet, som syftar till att fånga upp 

respondenternas övergripande syn på platsen. Påståendet är av psykologisk och 

holistisk karaktär. En person som är stolt över sin hemort kommer troligtvis att tala 

väl om den, likväl som att en person som inte är så stolt kommer troligtvis inte göra 

det. Som nämndes i teorikapitlet kan organisk image påverkas genom spridning av 

word of mouth. Därför är det intressant att veta vad respondenterna anser om sin 

hemkommun, då de kan ses lite som ambassadörer för platsen som de bor på.  

 

Stolt att bo i Botkyrka kommun  

 

Diagram 5.15
104

 Diagrammet ovan visar på hur fördelningen ser ut bland respondenternas svar. 
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Frågan fick ett medelvärde på 4,72, vilket är ett högt värde med tanke på att 

standardavvikelsen var 1,91.
105

 Denna standardavvikelse var den högsta som 

framkom i hela undersökningen, vilket tyder på att respondenterna inte är eniga i 

frågan. Trots detta gav drygt 56 % av respondenterna detta påstående en femma eller 

högre. I den norra delen av kommunen var medelvärdet 4,4 och i den södra delen var 

det 5.
106

 Skillnaden gick att säkerställa med ett dubbelsidigt t-test på 10 % 

signifikansnivå men inte på 5 % signifikansnivå.
 107

Men skillnaden i stolthet kunde 

dock säkerställas statistiskt med hjälp av ett enkelsidigt t-test på 5 % signifikansnivå.  

 

Eftersom statistikprogrammet SPSS inte redovisar enkelsidigt t-test så har vi gjort 

beräkningen för hand enligt följande:
108

  

 

Faktiskt p-värde från det dubbelsidiga t-testet delat med två: 

0,077/2 = 0,0385 

 

Då det nya p-värdet för det enkelsidiga t-testet (0,0385) inte överstiger 0,05 så kan vi 

på 5 % signifikansnivå statistiskt säkerställa att boende i södra Botkyrka är mer stolta 

över att bo i kommunen än de i norra Botkyrka. Vi kan alltså förkasta nollhypotesen 

och med 95 % sannolikhet säkerställa att skillnaderna i stolthet inte beror på slumpen.  

5.5 Botkyrka kommuns image 

Etchner och Ritchies konceptuella ramverk för mätning av destinationsimage grundar 

sig på en tredimensionell modell. Att förklara och redovisa något i tre dimensioner är 

väldigt komplext, så därför har Botkyrkas destinationsimage delats upp i tre stycken 

tvådimensionella plan. Då de tre olika tvådimensionella planen går i varandra, och på 

så sätt kan en aspekt som exempelvis är funktionell kan därför även vara unik eller 

vanlig. Se figur 2.2 för förtydligande. Etchner och Ritchie rekommenderar att man 

delar upp den tre dimensionella modellen på detta sätt för att redovisningen skall bli 

så tydlig som möjligt.
109
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5.5.1 Den funktionella–psykologiska och attribut–holistiska delen 

I figur 5.1 nedan visas de funktionella–psykologiska samt de attribut–holistiska 

delarna av respondenternas destinationsimage. 

 

 

* Resultat från de slutna frågorna 

** Resultat från de öppna frågorna 

Figur 5.1 

De svar på den första öppna frågan i enkäten som var vanligast återkommande utgör 

respondenternas funktionella–holistiska bild av kommunen och redovisas i rutan 

längst upp till höger. De mest utmärkande associationerna var mångkulturellt och 

hemkommun. Även förort, historia och natur är en del av respondenternas 

funktionella–holistiska bild av kommunen. 

 

De utmärkande funktionella attribut som visas i rutan längst upp till vänster hämtas ur 

resultatet från de slutna frågorna, fråga 8 – 30. Utmärkande funktionella attribut för 

kommunen är bra utbud på matbutiker och kulturaktiviteter. Respondenterna angav 

även låga kostnader på mat och ett bristande utbud av nöjen. Flera av de unga 

respondenterna kommenterade muntligt att det inte fanns så mycket för dem att göra 

på kvällarna, vilket kanske kan förklara att utbudet på nöjen fick så lågt medelvärde. 

Trots att både låga kostnader på mat och bristande utbud på nöjen var utmärkande, var 

svarens medelvärden inte tillräckligt höga respektive låga för att behandlas i 

diagrammen tidigare i detta kapitel. 

 



 45 

De två nedre rutorna redogör för respondenternas psykologiska aspekt av de attribut 

och holistiska delarna i destinationsimagen. I den nedre rutan till höger anges 

respondenternas psykologiska holistiska bild av kommunen. Delarna som redovisas 

kommer från den andra öppna frågan i enkäten, fråga 6. Merparten av respondenterna 

ansåg att atmosfären eller känslan överlag var bra i kommunen. Men flera 

respondenter uppmärksammade även att den kunde variera beroende på vilken del av 

kommunen de befann sig i och vid vilken tid på dygnet det var. Detta skulle kanske 

kunna förklara att vissa respondenter upplevde atmosfären som stökig, då de 

eventuellt bor i ett stökigt område eller rör sig ute på kvällar och helger. I rutan längst 

ner till vänster behandlas de psykologiska attributen som framkom av de slutna 

frågorna. De attribut som stack ut i undersökningen var vacker natur och att 

omgivningen inte ansågs vara så ren i kommunen. Vänlig befolkning och god 

stämning är påståenden som var utmärkande men deras medelvärden var inte 

tillräckligt höga respektive låga för att behandlas i diagrammen tidigare i detta kapitel.  

 

5.5.2 Den funktionella–psykologiska och vanliga–unika delen 

I figur 5.2 nedan visas de funktionella–psykologiska samt de vanliga–unika delarna 

av respondenternas destinationsimage. 

 

* Resultat från de slutna frågorna 

** Resultat från de öppna frågorna 

Figur 5.2 
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De svar på den tredje öppna frågan i enkäten, fråga 7, som var mest frekvent 

återkommande utgör respondenternas funktionella–unika bild av kommunen som 

redovisas i rutan längst upp till höger. Svar som rör kommunens natur var i särklass 

det mest förkommande unika och funktionella delen i kommunens image. 

Kommunens historia spelar också en roll för respondenterna. Varken natur eller 

historia är egentligen något som är unikt bara för Botkyrka, snarare ser 

respondenterna dessa saker som unika och differentierande mot andra platser.  

 

Att ”inget” är unikt med Botkyrka är ett ställningstagande som tillräckligt många av 

respondenterna har gjort, och vi kan inte exakt avgöra vad respondenterna menar med 

detta. Dock tror vi att de anser att det inte är något speciellt eller märkvärdigt som 

sticker ut med kommunen.  

 

Ett annat vanlig förkommande svar på den tredje öppna frågan var ”vet inte”, vilket 

inte är lika mycket ett ställningstagande som ”Inget”. Detta kan tyda på att 

respondenterna inte känner till eller direkt kan komma på något som är unikt och 

utstickande i kommunen. Eftersom vi inte ansåg svaret ”Vet inte” som funktionellt–

unik eller psykologisk–unik så placerades detta svar i den nedre vänstra rutan under 

vanlig–psykologisk då vi anser att detta svar passar bättre där. ”Vet inte” platsar inte 

in som något som är unikt, utan är mer ett vanligt och spontant svar. 

 

Svaren ”mixen av folk” och ”alla känner alla” är mer av psykologisk–unik karaktär än 

funktionell–unik, vilket har gjort att de utgör den nedre högra rutan i stället.  Dessa 

svar handlar mer om vad respondenterna subjektivt upplever. Exempelvis tror vi att 

”alla känner alla” inte bokstavligen betyder att alla känner alla i kommunen utan att 

det är en känsla som respondenten upplever i sin omgivning. Därför sorteras den in 

som mer psykologisk än funktionell karaktär.  

 

Den vanliga funktionella och psykologiska delen av destinationsimagen är samma 

delar som ingår i den funktionella och psykologiska attributdelen i figur 5.1. Detta 

gjordes på grund av att de attributbaserade faktorerna också kan ses som vanliga. Ett 

undantag gjordes för svaret ”vet inte” som placerades in i vanlig–psykologiskrutan 

längst ned till vänster på grund av de skäl som nämndes tidigare i kapitlet.    
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5.5.3 Den vanliga – unika och attribut – holistiska delen 

I figur 5.3 nedan visas de vanliga–unika samt de attribut–holistiska delarna av 

respondenternas destinationsimage. 

 

 

* Resultat från de slutna frågorna 

** Resultat från de öppna frågorna 

Figur 5.3 

I den tredje och sista delen av destinationsimagen delas svaren från de första två 

öppna frågorna in i vanligt och unikt. I den högra rutan längst upp visas den vanliga 

holistiska imagen av kommunen, med inslag av funktionella och psykologiska 

karaktäristika. Det som kommer fram i denna ruta är att det för det mesta är en bra 

atmosfär, mångkulturellt, hemkommun och förort vilket ger respondenternas 

övergripande bild av kommunen.  

 

Respondenternas holistiska unika uppfattningar om Botkyrkas image visas i rutan 

längst ner till höger. Denna del består av ”mixen av folk” och att ”alla känner alla”. 

Kombinationen av människorna som bor i kommunen och någon form av lokal 

trygghetskänsla speglar den holistiska unika delen av imagen. 

 

Genom enkätens slutna frågor ges de vanliga funktionella och psykologiska attribut 

som återfinns i den övre vänstra rutan. Eftersom de kommer från de slutna frågorna 

kan de inte ses som unika.
110
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I den nedre rutan till vänster tas de distinkta och unika attributen upp. Denna del 

består av naturen och av kommunens historia, vilket genom imagemätningen visat sig 

vara kommunens två mest unika attribut enligt respondenterna. 

5.5.4 Botkyrka kommuns image  

För att tydliggöra den bild som skapats med hjälp av Etchner och Ritchies tre 

kontinuums kommer här en kortfattad sammanfattning av Botkyrkas 

destinationsimage. De mest centrala delarna ur de tre kontinuumen har delats in i tre 

kategorier utifrån rollen som de spelar hos respondenterna: kärnan i imagen, det unika 

med kommunen samt de vanliga komponenterna. 

 

– Kärnan i respondenternas destinationsimage är att de ser Botkyrka som en 

mångkulturell förort med en vänlig befolkning. Många av respondenterna är 

stolta över sin hemkommun och för det mesta så råder det en bra atmosfär 

eller känsla i kommunen. 

 

– Det unika med Botkyrka är främst mixen av människorna som bor där, 

kommunens historia och tillgången till vacker natur. 

 

– De mest markanta vanliga komponenterna i destinationsimagen är det goda 

utbudet av matbutiker, det breda kulturutbudet, den inte så rena omgivningen 

och den vänliga befolkningen.  

5.6 Utvärdering av modifieringen av Etchner och Ritchies teoretiska 
ramverk 

Etchner och Ritchies ramverk anses som ytterst relevant och är erkänt för mätning av 

turisters destinationsimage.
111

 Vi tvivlar inte på att Etchner och Ritchies ramverk 

fungerar för att verkligen mäta imagen och inte bara attityder när det gäller besökare 

på en plats. Men hur har det egentligen fungerat när ramverket är anpassat till att mäta 

en plats image bland de boende? Efter att ha genomfört en imagemätning i Botkyrka 

följer här en utvärdering av det anpassade ramverket.  
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5.6.1 Jämförelser med Nollmätningen i Botkyrka kommun 

I jämförelse med Nollmätningen
112

 som genomfördes 2007 anser vi att vår 

undersökning har fungerat. På ett flertal punkter fick det som stack ut i Nollmätningen 

även höga värden i vår imagemätning vilket ger vår undersökning en god validitet. 

Med detta sagt så verkar metoden fungera för att mäta invånares destinationsimage då 

resultatet blev så pass likt det som framkom vid Nollmätningen. Exempel på detta var 

att respondenterna i båda imagemätningarna kopplade ihop Botkyrka kommun med 

att det är en mångkulturell förort, naturen och att man såg platsen som sin hemort. 

Naturen stack verkligen ut i båda fallen, och de boende var överlag positiva och stolta 

över kommunen. 

5.6.2 Jämförelser med imagemätningen i Vara kommun 

 Efter att ha tagit del av Olofsson och Skredsviks imagemätning i Vara kommun så 

ger den ett intryck av att deras anpassning av Etchner och Ritchies ramverk har 

fungerat väl. Vi har trots detta inte tagit för givet att vår undersökning av Botkyrka 

fungerat perfekt per automatik. Det är inte helt oproblematiskt att jämföra 

mätningarna i Vara och Botkyrka med varandra eftersom förhållandena skiljer sig åt 

på många vis. Botkyrka är en betydligt större kommun, enligt våra uträkningar är 

populationen 5 gånger så stor.
113

 Att Botkyrkas befolkning representeras av ca 100 

nationaliteter anser vi också vara unikt i detta sammanhang. 

 

Eftersom Etchner och Ritchie jämfört olika länders image med varandra, så skulle det 

teoretiskt vara möjligt att göra en jämförelse mellan dessa kommuner. Speciellt då 

undersökningarna är så pass lika i utförande. Anledningen till att vi inte gjort den här 

typen av jämförelser är att de inte är relevanta för studiens syfte. 

 

Men på de punkter som Olofsson och Skredsvik har uttalat sig om ramverket och dess 

anpassning i sin studie, kan vi göra jämförelser. De menar att det är komplext och 

svårt att mäta image bland boende på en plats. En anledning till detta är att 

respondenterna har en känslomässig anknytning till platsen som de bor på.
114

 Dessa 

saker stämmer väl överens med det som vi, oberoende av Olofsson och Skredsvik har 
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kommit fram till. Ett exempel på detta är diskussionen om enkätens öppna frågor som 

följer i nästa stycke.  

 

5.6.3 Enkätens öppna frågor 

Ett problem som vi ser med de öppna frågorna som Etchner & Ritchie ursprungligen 

har tagit fram, är att de är skapade för att användas på besökare till en plats. Som 

turist har man ofta en mentalbild av en destination eftersom många har tittat i 

reseguider, via Internet eller så finns redan kännedom om liknande platser. Turister 

har troligtvis det lättare att jämföra en destination med sin egen hemort och på så vis 

hitta saker som är utmärkande för destinationen. Om man exempelvis skulle fråga 

någon om vad de tänker på när de hör Jamaica så är det stor chans att den tillfrågade 

kommer att tänka på palmträd, tropiskt klimat, badstränder och reggaemusik. Det är 

inte en slump att detta framkommer som vanliga och unika attribut när Etchner och 

Ritchie undersökte Jamaicas destinationsimage.
115

 Det som vi ser som problematiskt 

är att när dessa frågor ställs till en person som bor på platsen som undersöks, så verkar 

många respondenter få svårt att spontant kunna besvara dem utan längre betänketid. 

Detta kan leda till ytliga svar. Det skulle kunna förklara varför enkla och spontana 

svar som ”det är bra”, ”inget särskilt” eller ”inget” blev så pass frekvent 

återkommande på de öppna frågorna. Även vid undersökningen i Vara kommunen 

råkade man ut för liknande bekymmer med de öppna frågorna.
116

 Respondenterna 

kanske var lite hemmablinda och fick därför svårt att ge djupare svar.  

 

Det som skiljer Etchner och Ritchies ramverk mot flera tidigare metoder, avsedda att 

mäta destinationsimage, är just möjligheten att fånga upp de holistiska delarna i 

imagen. Vi anser att om man verkligen vill fördjupa den information som de öppna 

frågorna skall ge så bör man noggrant testa ut nya alternativa frågor eller komplettera 

undersökningen med en fokusgrupp. En fokusgrupp skulle kunna vara ett bra 

komplement för att fånga en djupare holistisk bild av platsen.  

 

I vår imagemätning kan även språkbarriärer ha påverkat utfallet på de öppna frågorna, 

detta skulle kanske kunna förklara bortfallet på de öppna frågorna och även en del av 
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de ytliga svaren som diskuterats ovan. Ett sätt att komma förbi detta hade kanske varit 

att anpassa frågorna i ännu större grad efter de rådande förhållandena. 

5.6.4 Enkätens slutna frågor 

Något som vi har kommit fram till är att det är nödvändigt att anpassa de slutna 

frågorna till den unika platsen. Ingen plats är helt identisk och därför kan inte frågorna 

standardiseras fullt ut. Huvudsaken är att det grundläggande från ramverket finns 

kvar, det vill säga de tre kontinuumen med kombinationen av öppna och slutna frågor. 

Så länge som man får fram Funktionell – Psykologisk, Attribut – Holistisk och Vanlig 

– Unik så tror vi att frågorna går att anpassa till den unika plats som skall undersökas. 

Detta kan göras med exempelvis förstudier som i Varas fall. För att försäkra sig om 

att få med alla kontinuumen så kan man utgå från Etchner och Ritchies ursprungliga 

attributlista
117

 för att hitta uppslag till områden att utveckla frågor från. 

 

Frågorna som rör personlig information samt de slutna frågorna i den första och tredje 

delen av enkäten är praktiska och lätta att arbeta med. Att använda sig av 

medelvärden är ett bra och tydligt sätt att presentera data på. Det är enkelt att 

sammanställa och grafiskt redovisa resultatet på ett enkelt och tydligt sätt för läsaren. 

Exempelvis går det att göra jämförelser mellan olika gruppers medelvärden så som 

bostadsort, kön och ålder. Det går även enkelt att visa svarsfördelningen fråga för 

fråga i antal eller procent. En annan positiv aspekt med att använda medelvärden är att 

skillnaderna går att testa statistiskt med hjälp av exempelvis ett t-test. 

 

Även ifall det finns många positiva aspekter med att använda medelvärden i en 

Likertskala så finns det också vissa nackdelar med detta. En nackdel med 

medelvärden är att kombinationen av väldigt positiva och negativa svar på en fråga 

riskerar att släta ut resultatet, då det leder till att medelvärdet kan bli neutralt. Men 

eftersom man använder sig av standardavvikelse så kan skillnader i åsikter ändå 

upptäckas. 
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6 Slutsatser, vårt bidrag samt förslag till vidare forskning  
Efter att ha genomfört en imagemätning bland de boende i Botkyrka så har vi nu 

samlat på oss erfarenheter om ramverket och anpassningens styrkor och svagheter. I 

detta kapitel kommer vi att behandla detta, men även vårt bidrag till forskningen samt 

ge några kortfattade förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis behandlar vi nu de erfarenheter som arbetet med det teoretiska 

ramverket och anpassningen av det har resulterat i. 

 

Efter att ha använt Olofsson och Skredsviks anpassade öppna frågor i vår studie, så 

tror vi att dessa kan formuleras på ett tydligare eller bättre sätt för att fånga upp de 

holistiska och unika delarna i en plats image. Frågorna fungerar i nuläget men vi 

känner att de lätt resulterar i ytliga svar. För att förbättra detta kan frågorna utvecklas 

eller så kan fokusgrupper användas för att förbättra möjligheterna att fånga en djupare 

helhet.  

 

En annan svaghet med destinationsimagemätningar är att hela processen är väldigt 

invecklad, både teoretiskt och praktiskt. Det är problematiskt att på ett objektivt sätt 

fördela svaren i kontinuumen när svaren inte alltid kan placeras på ett sådant sätt som 

Etchner och Ritchie rekommenderar. En viss risk finns att fördelningen kan bli något 

godtycklig i dessa fall. Vi råkade i några enstaka fall ut för att vi var tvungna att 

avvika från de rekommendationer som kommer med ramverket, och detta bekymmer 

råkade även Olofsson och Skredsvik ut för. Vi anser framförallt att ramverket är 

problematiskt när svaren från de öppna frågorna skall placeras in i kontinuumen. 

Dessa svar kan inte i förväg kategoriseras på samma sätt som de slutna frågorna. 

 

Etchner och Ritchies ramverk är svårt för en oinvigd att direkt ta till sig. Det är inte 

lätt att på ett pedagogiskt sätt förklara hur de tre dimensionerna hänger ihop, eftersom 

det kräver ett abstrakt tredimensionellt tänkande av läsaren.  

 

Trots att ramverket och anpassning har en del svagheter så anser vi ändå att de vägs 

upp av styrkorna. 
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En fördel som vi ser med ramverket är att det gör det möjligt att fånga en mer 

helhetlig bild av en plats image, eftersom det använder både öppna och slutna frågor. 

Att använda en kombination av både kvalitativa och kvantitativa frågor är ett bra sätt 

för att nå en djupare förståelse. Genom att ha öppna frågor ges en större tillgång till 

respondenternas egna åsikter och tankar. Att bara använda kvalitativa eller 

kvantitativa metoder för sig tror vi inte skulle vara bra, det är just kombinationen av 

metoderna som gör att undersökningen inte känns platt.  

 

Enkätens uppdelning mellan öppna och slutna frågor är tydlig. Dispositionen är enkel 

att förstå för respondenterna, den är också enkel och pedagogisk att arbeta med som 

forskare. Dispositionen gör även att presentationen av data får ett upplägg som är lätt 

att följa, man kan först presentera all data enskilt i öppna och slutna frågor och sedan 

behandla dem tillsammans som en helhet i kontinuumen. Ytterligare en styrka med 

ramverket är att de slutna frågorna och de frågor som rör personlig information 

fungerar bra ihop för att möjligöra statistiska beräkningar. Vi använde oss av en 

uppdelning mellan norra och södra Botkyrka för att belysa skillnader inom urvalet. 

Genom att göra detta kunde vi fastslå att t-test var möjliga att genomföra på ett 

tillfredställande sätt. 

 

En annan styrka med ramverket är att de tre kontinuumen är så pass generella så att 

frågorna och påståendena går att anpassa till den plats som skall undersökas. Man kan 

modifiera frågorna så länge som de går att kategorisera i de olika kontinuumen. 

Etchner och Ritchies ramverk har använts för flera olika syften i tidigare forskning 

vilket visar på ramverkets flexibilitet. Exempelvis har Olofsson och Skredsvik 

anpassat frågorna till Vara kommun och frågat till vilken grad som Vara konserthus 

gör respondenten stolt.
118

 Denna fråga kan kategoriseras som psykologisk och faller 

därför inom de tre kontinuumen. Och precis som Olofsson och Skredsvik, anser vi att 

ramverket går att anpassa till att mäta en plats image bland boende, detta kanske på 

grund av att det ursprungliga ramverket är så generellt formulerat. 

 

                                                        
118

 Se bilaga 1.2 
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6.2 Vårt bidrag till forskningen 

Genom att vi har gjort en upprepande studie med hjälp av metoden som användes av 

Olofsson och Skredsvik vid deras imagemätning av Vara kommun, så har vi genererat 

kunskap inom en relativt outforskad del av imageforskningen. Våra erfarenheter har 

utmynnat i nya metodologiska kunskaper samt en imagemätning av Botkyrka 

kommun.  

 

Det har visat sig att metoden även lämpar sig för att göra statistiska jämförelser 

mellan olika delar av urvalets medelvärden. Skillnader i medelvärden kan testas och 

säkerställas med hjälp av genomförande av t-test, något som inte gjorts tidigare i 

denna typ av imagemätningar bland de boende. Denna studie har även bidragit med 

en utvärdering av metoden som använts, styrkor och svagheter med metoden har 

påvisats samt förslag till framtida förbättringar har givits. Sammanfattningsvis så 

hoppas vi att de erfarenheter som har kommit fram genom denna studie kan vara till 

hjälp för framtida forskning. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det fortfarande finns så pass lite forskning på området om huruvida 

ramverket fungerar för att anpassas till att mäta de boendes image av sin hemort, så 

uppmuntrar vi andra forskare till att genomföra fler imagemätningar med denna 

metod. Genom att tillföra mer kunskap till det här fältet inom platsmarknadsföringen 

så kan man underlätta för andra kommuner och städer som är i behov av att bättre 

kunna marknadsföra sig mot sina konkurrenter. Nedan kommer ett fåtal kortfattade 

förslag på fortsatt forskning: 

– Upprepa användandet av detta anpassade ramverk bland invånare i andra 

kommuner eller städer för att generera mer kunskap om hur pass väl metoden 

fungerar. 

– Testa om de öppna frågorna går att utveckla till att bättre kunna mäta de holistiska 

och unika attribut som de syftar till. 

– Testa att använda fokusgrupper som ett komplement till de öppna frågorna i 

enkäten för att fånga de holistiska och unika delarna i imagen. 

– Göra om studien i Botkyrka igen för att ytterligare säkerställa resultaten. 

– Testa om det kan finnas andra områden som skulle kunna dra nytta av att använda 

Etchner och Ritchies teoretiska ramverk, exempelvis för företag eller produkter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäter 

Bilaga 1.1 Enkät för Botkyrka kommun 
Detta är en enkät för ett examensarbete om Botkyrka kommun. Tack för att du tar dig tid att svara på 

frågorna! 

   

1. Kön  Kvinna ☐ Man ☐ 

 

2. Ålder  15-25 ☐ 26-35 ☐ 36-45 ☐ 46-55 ☐   56-65 ☐   >65 ☐ 

 

3.  Bor du i Botkyrka kommun?  Ja ☐   Nej ☐  

 

4. Om du bor i Botkyrka, ringa in i vilken del av kommunen: 

Alby  Fittja  Hallunda/Norsborg Tullinge Storvreten      Tumba

 Vårsta/Grödinge  

 

 

5. Vad tänker du på när du hör namnet Botkyrka? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Hur skulle du beskriva atmosfären eller känslan du upplever i Botkyrka? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Vad är unikt med Botkyrka? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

             Vänd 
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Var snäll och kryssa i ett alternativ för nedanstående påståenden. 

Hur uppfattar du Botkyrka?                          Håller inte med       Håller helt med 

         1     2    3    4    5    6    7 

8. Spännande        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

9. Nytänkande       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

10. Kaxig        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

11. God stämning        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

12. Vänlig befolkning       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

13. Hög servicekvalitet       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

14. Trygg stämning        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

15. Barn- och familjevänlig      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du kulturen i Botkyrka?              Håller inte med        Håller helt med 

16. Brett utbud av kulturaktiviteter i Botkyrka   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

17. Bra utbildning inom kultur     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

18. Kulturen i Botkyrka gör mig stolt    ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

19. Kulturen i Botkyrka ger mig ökad livskvalitet  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

20. Kultursatsningar i Botkyrka visar på förändringsvilja ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du utbudet och kostnader i Botkyrka? 

                     Håller inte med             Håller helt med 

21. Bra utbud av matbutiker      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

22. Bra utbud av shopping      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

23. Bra utbud av nöjen       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

24. Låga kostnader på boende      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

25. Låga kostnader på mat       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

26. Låga kostnader på aktiviteter      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du omgivningen i Botkyrka?               Håller inte med        Håller helt med 

27. Vacker natur        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

28. Vacker bebyggelse       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

29. Ren omgivning       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

30. Jag är stolt över att bo i Botkyrka    ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 1.2 Enkät för Vara kommun 
   

1. Kön  Kvinna ☐ Man ☐ 

 

2. Ålder  15-20 ☐ 21-25 ☐ 26-35 ☐ 36-45 ☐ 46-55 ☐   56-65 ☐

   >65 ☐ 

 

3. Bostadsort____________________________________________________________________ 

 

4. Vad tänker du på när du hör namnet Vara Kommun? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Hur skulle du beskriva atmosfären eller känslan du upplever i Vara kommun? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Vad är unikt med Vara kommun? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Var snäll och fyll i ett alternativ för nedanstående påståenden. 

Hur uppfattar du Vara kommun?             Instämmer inte alls        Instämmer helt 

7. Fartfylld        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

8. Spännande        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

9. Nytänkande       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

10. Kaxig        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

11. God stämning        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

12. Vänlig befolkning       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

13. Hög servicekvalitet       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

14. Trygg stämning        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

15. Barn- och familjevänlig      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

 

 

 

 



 61 

Hur uppfattar du tillgängligheten i Vara kommun?    Instämmer inte alls        Instämmer helt 

          

16. Lätt att ta sig till och från Vara kommun:   

 a) Med bil       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 b) Med kollektivtrafik     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

17. Lätt att ta sig runt i Vara kommun:   

 a) Med bil       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 b) Med kollektivtrafik     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du utbudet i Vara kommun?  Instämmer inte alls        Instämmer helt 

18. Bra utbud av: 

 a) Matbutiker       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 b) Shopping       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 c) Nöjen       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 d) Aktiviteter       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 e) Utflyktsmål      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 f) Restauranger      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 g) Caféer       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 h) Lokalt producerad mat     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

Hur uppfattar du kostnaderna i Vara kommun? Instämmer inte alls        Instämmer helt 

19. Låga kostnader på boende     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

20. Låga kostnader på mat      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

21. Låga kostnader på aktiviteter      ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

22. Låga kostnader på transporter     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du kulturen i Vara kommun?               Instämmer inte alls        Instämmer helt 

23. Brett utbud av kulturaktiviteter i Vara tätort   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

24. Brett utbud av kulturaktiviteter i Vara kommun  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

25. Bra utbildning inom kultur     ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

26. Kulturen i Vara kommun gör mig stolt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

27. Konserthuset i Vara kommun gör mig stolt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

28. Kulturen i Vara kommun ger mig ökad livskvalitet  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

29. Kultursatsningar i Vara kommun visar på förändringsvilja ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

 

Hur uppfattar du omgivningen i Vara kommun?   Instämmer inte alls        Instämmer helt 

30. Vacker natur        ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

31. Vacker bebyggelse       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

32. Ren omgivning       ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

33. Jag är stolt över att bo i Vara kommun   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐ 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2: Redovisning av svar på fråga 5 ”Vad tänker du på när du hör 
namnet Botkyrka?” 

 

26 Mångkulturellt (Mångkulturellt/Mångfald/Multikulturellt/ 

Invandrare/Invandrarkommun) 

24 Mitt hem (Här bor jag (hem) /Hembygd/Hemvist/Mitt hem /Hemkommun/Min ort) 

13 Förort (Förort/Förort i Stockholm/Förort med slitna hus/Förortskommun som 

vilken annan som helst) 

10 Historia (En gammal bygd/Gammal historia/Gammal 

kulturbygd/Fornlämningar/Intressant historia/Adelsman som fick Botkyrka tilldelat 

sig) 

9 Natur (Natur/Underbar natur/Nära till naturen – Hågelby/Grönområden) 

8 Inget (Inget särskilt/Inget speciellt/Vet inte riktigt) 

8 Bortfall 

6 kriminalitet/Knark/Våld 

6 Halvghetto/Ghetto/Lite sämre kvarter/Gäng/Missär/Slumm 

5 Bra/Nöjd 

4 Tumba 

4 Många svartskallar/Blattar/Multikulti i värsta mening 

4 Främst positiva känslor och tankar/ Ganska bra område 

4 Fördomar/Fördomar om en stadsdel som är långt ifrån verkligheten/Rykten 

3 Bråk/Bus 

2 Trevlig plats!/Trevligt ställe 

2 Segregation 

2 Mycket som händer där på ett negativt sätt 

2 Motorväg/Bilar 

2 lugnt och tryggt 

2 Latin kings/Dogge dogelito 

2 Innan jag flyttade hit – ghetto, nu – bra vibbar/Tidigare negativ, nu så bra!! 

2 Ett bra område/Jättefint område att bo på 

2 Dåligt rykte om kommunen 

2 Botvid 

2 Arbetslöshet 

2 Alkoholister 

1 Underskattad kommun 

1 Tvingar folk till jobbet 

1 Trist 

1 Sveriges doligaste kommun 

1 Stockholm 

1 Sticker ut 

1 Staden nära 

1 Snabbköp 

1 Små barn som röker 

1 Skärholmen 

1 Satsar på för invandrare 

1 Problem i norra Botkyrka 

1 Polisen 

1 Pappas taxeföretag alltså Botkyrka taxe 

1 Ostädat 

1 Mycket vilja, många duktiga medarbetare, 
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1 Mina vänner   

1 Litet 

1 Långt ifrån stan 

1 Långt ifrån lagom? 

1 Landet 

1 Kyrkor 

1 Kultur 

1 Kommun 

1 Inte bra 

1 Har ej hört något annat 

1 En del problem- men försök till lösningar 

1 Diskriminering 

1 Den nya stora kommunen, förut var Tumba något för sig själv 

1 Där skall mina barn inte få växa upp 

1 Dålig ekonomi 

1 Cirkus Cirkör 

1 Byråkratikrångel 

1 Bostäder i miljonprogrammet 

1 Bortglömd 

1 Asfalt 

1 Alltid händer något 

1 Allt på en plats 

 

Bilaga 3: Redovisning av svar på fråga 6 ”Hur skulle du beskriva 
atmosfären eller känslan i Botkyrka?” 

 

20 Bra 

16 Bra, fast beroende på vilken del av kommunen (Bra, fast beroende på vilken del av 

kommunen man befinner sig i) 

12 Trivsam (Trivsam/Trevlig/Vänlig/En skön känsla) 

12 Bortfall 

8 Stökigt (Rörigt/Stökigt/Luffigt/Typ ghetto/Kriminalitet/Bråk) 

8 Bra på dagtid men inte på kvällar/helger 

7 Lugn och harmoniskt (Trygg/Lugn och harmoniskt/Stabilt) 

6 Mycket bra (Jättebra/Mycket bra/Underbart) 

5 Otrygg/Osäker/Obekväm 

5 Multikulti/Mångkulturell/Som om man bor i den stor familj 

5 Ganska bra 

5 Blandade känslor, både positivt och negativt/Varierande 

4 Vacker plats att bo/på sommaren 

4 Segregerad/Främlingskap 

4 Öppensinnad/Gästvänlig/Varm 

4 Ganska dåligt 

3 För mycket polisspan/För mycket kontroll (Poliser/väktare) 

2 Mycket grönområden/Jag trivs att promenera nära havet 

2 Nära till stan 

2 Ganska lugnt 

2 Det är alltid folk i rörelse här 

2 Den har varit mycket bättre/Blivit lite hårdare 
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2 Bra, för jag känner många här 

1 Tolerant 

1 Satsar på utbildning och nytänkande 

1 Ren miljö 

1 Oro för barnens framtid. Oro för språk 

1 Kulturell 

1 Kul, känner många personer och ungar 

1 Känns ganska hård 

1 Ingen prestige 

1 Hemsk 

1 Ganska underbara känslor 

1 Finns inte tillräckligt med insatser varken för ungdomsresurser till skolan eller dagis 

1 En levande kommun 

1 Dåligt rykte men bra egentligen 

1 Blivit bättre och lugnare 

1 Blandat, inte så mycket svenskar 

1 Ångest för att man ser alla hus som kommunen vägrar att göra något åt 

1 Alla människor bryr sig inte om samhället och gemensam trivsel 

 

Bilaga 4: Redovisning av svar på fråga 7 ”Vad är unikt med Botkyrka?” 
 

34 Naturen (Natur/Naturen/Mälaren/Grönska/Vattnet) 

22 Mixen av folk (Blandning av olika folkgrupper med folk från olika länder och 

bakgrund/Mixen av folk/Mångkulturellt/Mångfald) 

15 Bortfall 

9 Vet ej (Vet ej/Vet inte) 

8 Inget (Inget/Inget särskilt/Inget speciellt) 

8 Historia (Fornlämningar/Historia/Mycket historiskt område) 

8 Alla känner alla (Alla är trevliga/Alla känner alla/Många i samma ålder känner 

varandra/Man pratar med alla/Trevliga människor/Samhörighet med andra som är 

eller befinner sig i liknande situation/Samhörigheten alla grupper/Möten) 

5 Stor kommun (Att det är så stort/Stor kommun) 

4 Nära till stan men samtidigt väldigt förort/Nära till stan men ändå landet/Lantligt 

och ändå nära till storstaden/Det är unikt då det finns både landsbygd och centrum. 

3 Svenskar/Svensken 

3 Människorna/Folket 

3 Lugnt/Tyst 

3 Kulturlandskapet/Mycket kultur/Riksteatern 

3 Bra kommunikationer med bussar och tåg/Bra kommunikationer, särskilt från 

Tumba 

2 Många invandrare 

2 Skräp och cigarettfimpar överallt/Att det ser smutsigt ut, känns inte så kul 

2 Sköna folk 

2 Dom gör det nytt i Botkyrka, nytänkande/Nya grepp och lösningar typ de i Norra 

delen 

2 Det finns fina delar av Botkyrka 

2 Bra promenadvägar 

2 Bostadsområden/Betong 

1 Mycket lägenheter 
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1 Vi lever bra 

1 Vattenverk 

1 Trevligt och tryggt 

1 Stor skillnad mellan de olika delarna av kommunen 

1 Sevärdheter   

1 Sämsta slogan ”Långt ifrån lagom” 

1 Närhet till allt 

1 Mina rötter är i Tumba 

1 Min t-bana är grön, det är unikt 

1 Miljövänligt 

1 Man träffar släktingar och kusiner men i andra kommuner finns bara svenskar 

1 Man kan träffa folk från sitt land 

1 Kaxiga/ fräcka utlänningar som saknar respekt för den svenska kulturen 

1 I vissa ställen i Botkyrka är det skräcken som styr 

1 Hjälper grannar 

1 Här är inte Sverige 

1 Fritidssysslor 

1 Förr var det att bo nästan på landet, det är det inte nu 

1 Det finns alltid något att göra här 

1 Det är lätt att få hjälp t ex medborgarkontor 

1 Bra centrum 

1 Botkyrka kyrka 

1 Botkyrka är en kommun olik någon annan 

1 Biblioteken 

1 Att lagom är inte värde för allting 

1 Allt ligger nära varandra 

1 Alby 
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Bilaga 5: Svarsfördelning av slutna frågor, fördelat i ålder och del av 
kommunen. 
Tabell 7.1 Spännande 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 9 7 9 9 9 4 5 1 53 

26-35 1 1 3 5 4 0 1 0 15 

36-45 0 3 2 4 3 1 2 0 15 

46-55 3 0 1 3 1 1 1 1 11 

56-65 2 2 3 3 6 1 2 1 20 

>65 1 2 2 5 4 1 3 1 19 

Totalt 16 15 20 29 27 8 14 4 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 6 6 9 13 13 5 9 4,18 2 63 

Södra Botkyrka 10 9 11 16 14 3 5 3,65 2 70 

Totalt 16 15 20 29 27 8 14   4 133 

 

Tabell 7.2 Nytänkande 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 6 5 14 12 9 3 3 1 53 

26-35 3 2 1 5 1 3 0 0 15 

36-45 1 2 2 3 5 2 0 0 15 

46-55 2 0 3 2 0 2 1 1 11 

56-65 1 1 3 4 4 2 3 2 20 

>65 2 0 3 2 5 6 1 0 19 

Totalt 15 10 26 28 24 18 8 4 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 8 5 14 9 11 7 5 3,86 4 63 

Södra Botkyrka 7 5 12 19 13 11 3 4,01 0 70 

Totalt 15 10 26 28 24 18 8   4 133 

 

Tabell 7.3 Kaxig 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 2 2 7 7 12 9 14 0 53 

26-35 2 0 4 6 1 2 0 0 15 

36-45 1 1 4 2 2 2 2 1 15 

46-55 2 3 2 3 0 0 0 1 11 

56-65 4 2 2 4 4 2 1 1 20 

>65 6 4 1 1 3 2 0 2 19 

Totalt 17 12 20 23 22 17 17 5 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 5 9 10 8 8 10 9 4,2 4 63 

Södra Botkyrka 12 3 10 15 14 7 8 4 1 70 

Totalt 17 12 20 23 22 17 17   5 133 
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Tabell 7.4 God stämning 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 4 3 8 14 11 9 2 2 53 

26-35 0 0 2 4 4 3 2 0 15 

36-45 1 1 0 3 5 2 2 1 15 

46-55 2 0 2 1 1 3 1 1 11 

56-65 1 1 5 4 4 1 2 2 20 

>65 1 1 1 2 6 6 2 0 19 

Totalt 9 6 18 28 31 24 11 6 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 4 3 8 16 12 6 8 4,39 6 63 

Södra Botkyrka 5 3 10 12 19 18 3 4,47 0 70 

Totalt 9 6 18 28 31 24 11   6 133 

 

Tabell 7.8 Vänlig befolkning 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 4 4 7 10 14 7 7 0 53 

26-35 0 1 2 2 3 7 0 0 15 

36-45 1 1 0 1 6 4 2 0 15 

46-55 1 0 0 3 2 3 2 0 11 

56-65 0 0 3 3 6 5 1 2 20 

>65 0 0 2 4 7 2 4 0 19 

Totalt 6 6 14 23 38 28 16 2 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 2 6 6 7 17 14 9 4,79 2 63 

Södra Botkyrka 4 0 8 16 21 14 7 4,71 0 70 

Totalt 6 6 14 23 38 28 16   2 133 

 

Tabell 7.9 Hög servicekvalitet 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 3 5 14 13 10 3 3 2 53 

26-35 2 1 2 2 3 3 1 1 15 

36-45 3 2 2 2 5 0 1 0 15 

46-55 1 1 1 3 3 0 1 1 11 

56-65 0 2 6 1 3 4 2 2 20 

>65 0 1 3 3 6 3 3 0 19 

Totalt 9 12 28 24 30 13 11 6 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 7 7 11 11 12 6 4 3,89 5 63 

Södra Botkyrka 2 5 17 13 18 7 7 4,29 1 70 

Totalt 9 12 28 24 30 13 11   6 133 

 

Tabell 7.10 Trygg stämning 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 7 6 6 16 9 6 3 0 53 

26-35 1 4 2 3 2 2 1 0 15 

36-45 3 2 1 4 3 1 1 0 15 

46-55 3 0 2 3 1 1 0 1 11 

56-65 0 5 3 2 5 1 2 2 20 

>65 2 2 2 4 4 3 2 0 19 

Totalt 16 19 16 32 24 14 9 3 133 
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Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 9 10 7 14 8 9 3 3,68 3 63 

Södra Botkyrka 7 9 9 18 16 5 6 3,94 0 70 

Totalt 16 19 16 32 24 14 9   3 133 

 

Tabell 7.11 Barn- och familjevänlig 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 6 3 9 15 8 8 4 0 53 

26-35 0 1 4 2 3 2 3 0 15 

36-45 1 2 1 3 3 4 1 0 15 

46-55 1 0 2 2 2 2 1 1 11 

56-65 0 1 4 4 3 3 2 3 20 

>65 0 1 1 3 6 2 2 4 19 

Totalt 8 8 21 29 25 21 13 8 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 4 6 11 12 11 8 6 4,17 5 63 

Södra Botkyrka 4 2 10 17 14 13 7 4,52 3 70 

Totalt 8 8 21 29 25 21 13   8 133 

 

Tabell 7.12 Brett utbud av kulturaktiviteter i Botkyrka 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 1 2 12 13 7 7 10 1 53 

26-35 1 0 1 4 2 3 4 0 15 

36-45 1 0 2 2 2 3 5 0 15 

46-55 0 0 2 4 1 1 1 2 11 

56-65 0 0 4 7 0 4 3 2 20 

>65 0 1 1 3 4 4 3 3 19 

Totalt 3 3 22 33 16 22 26 8 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 3 1 12 10 8 10 14 4,81 5 63 

Södra Botkyrka 0 2 10 23 8 12 12 4,81 3 70 

Totalt 3 3 22 33 16 22 26   8 133 

 

Tabell 7.13 Bra utbildning inom kultur 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 3 4 15 14 5 5 5 2 53 

26-35 2 1 0 5 2 2 3 0 15 

36-45 2 0 2 3 6 1 1 0 15 

46-55 0 1 1 4 1 2 0 2 11 

56-65 0 1 4 7 4 0 3 1 20 

>65 0 0 1 7 3 1 3 4 19 

Totalt 7 7 23 40 21 11 15 9 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 6 3 12 18 6 4 9 4,09 5 63 

Södra Botkyrka 1 4 11 22 15 7 6 4,38 4 70 

Totalt 7 7 23 40 21 11 15   9 133 

 

 

 

 



 69 

Tabell 7.14 Kultur i Botkyrka gör mig stolt 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 4 6 9 17 6 4 4 3 53 

26-35 0 3 1 7 1 1 1 1 15 

36-45 2 1 2 3 5 0 2 0 15 

46-55 3 0 1 1 1 0 2 3 11 

56-65 0 2 1 10 1 3 1 2 20 

>65 0 1 1 4 3 1 5 4 19 

Totalt 9 13 15 42 17 9 15 13 133 

 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 4 6 10 16 6 5 8 4,11 8 63 

Södra Botkyrka 5 7 5 26 11 4 7 4,09 5 70 

Totalt 9 13 15 42 17 9 15   13 133 

 

Tabell 7.15 Kulturen i Botkyrka ger mig ökad livskvalitet 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 5 7 12 17 3 2 4 3 53 

26-35 0 3 4 4 2 1 1 0 15 

36-45 2 2 2 2 5 1 1 0 15 

46-55 2 1 1 0 2 2 0 3 11 

56-65 1 2 2 9 2 2 1 1 20 

>65 0 1 3 4 2 2 4 3 19 

Totalt 10 16 24 36 16 10 11 10 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 5 8 8 18 6 5 7 3,96 6 63 

Södra Botkyrka 5 8 16 18 10 5 4 3,77 4 70 

Totalt 10 16 24 36 16 10 11   10 133 

 

Tabell 7.16 Kultursatsningar i Botkyrka visar på förändringsvilja 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 5 5 7 20 7 1 6 2 53 

26-35 1 3 1 6 1 1 2 0 15 

36-45 3 0 1 3 4 2 1 1 15 

46-55 3 0 1 3 1 0 2 1 11 

56-65 0 2 4 3 3 3 3 2 20 

>65 1 0 1 3 2 5 4 3 19 

Totalt 13 10 15 38 18 12 18 9 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 7 6 9 15 7 5 8 3,98 6 63 

Södra Botkyrka 6 4 6 23 11 7 10 4,34 3 70 

Totalt 13 10 15 38 18 12 18   9 133 
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Tabell 7.17 Bra utbud av matbutiker 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

15-25 2 2 5 6 12 5 21 53 

26-35 1 0 4 0 1 2 7 15 

36-45 0 0 2 1 6 2 4 15 

46-55 0 0 1 1 1 1 7 11 

56-65 0 1 3 4 2 6 4 20 

>65 0 0 3 4 3 2 7 19 

Totalt 3 3 18 16 25 18 50 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Totalt 

Norra Botkyrka 1 2 12 8 11 5 24 5,17 63 

Södra Botkyrka 2 1 6 8 14 13 26 5,49 70 

Totalt 3 3 18 16 25 18 50   133 

 

Tabell 7.18 Bra utbud av shopping 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 9 4 7 13 7 6 5 2 53 

26-35 1 1 5 1 1 1 5 0 15 

36-45 2 2 2 1 4 2 2 0 15 

46-55 1 0 3 3 0 1 3 0 11 

56-65 0 5 2 3 2 7 0 1 20 

>65 0 1 2 2 8 2 4 0 19 

Totalt 13 13 21 23 22 19 19 3 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 8 9 12 10 9 5 8 3,82 2 63 

Södra Botkyrka 5 4 9 13 13 14 11 4,61 1 70 

Totalt 13 13 21 23 22 19 19   3 133 

 

Tabell 7.19 Bra utbud av nöjen 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 9 9 5 16 8 1 2 3 53 

26-35 1 3 5 0 4 0 2 0 15 

36-45 4 1 4 0 4 1 1 0 15 

46-55 1 0 3 4 1 0 2 0 11 

56-65 3 2 5 4 2 3 0 1 20 

>65 2 1 1 4 5 4 0 2 19 

Totalt 20 16 23 28 24 9 7 6 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 14 8 10 11 10 3 5 3,39 2 63 

Södra Botkyrka 6 8 13 17 14 6 2 3,77 4 70 

Totalt 20 16 23 28 24 9 7   6 133 

 

Tabell 7.20 Låga kostnader på boende 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 7 7 11 11 8 1 5 3 53 

26-35 1 1 1 3 2 3 4 0 15 

36-45 1 0 1 3 7 3 0 0 15 

46-55 0 1 2 2 1 2 3 0 11 

56-65 2 1 3 6 3 3 1 1 20 

>65 0 2 3 5 4 1 4 0 19 

Totalt 11 12 21 30 25 13 17 4 133 
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Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 8 6 6 11 11 9 9 4,23 3 63 

Södra Botkyrka 3 6 15 19 14 4 8 4,14 1 70 

Totalt 11 12 21 30 25 13 17   4 133 

 

Tabell 7.21 Låga kostnader på mat 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 0 7 10 15 8 5 6 2 53 

26-35 0 0 1 4 4 4 2 0 15 

36-45 1 1 2 4 2 2 2 1 15 

46-55 0 1 1 0 4 2 3 0 11 

56-65 2 0 4 8 3 1 2 0 20 

>65 1 3 2 3 6 1 2 1 19 

Totalt 4 12 20 34 27 15 17 4 133 

 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 2 4 9 13 13 10 8 4,58 4 63 

Södra Botkyrka 2 8 11 21 14 5 9 4,26 0 70 

Totalt 4 12 20 34 27 15 17   4 133 

 

Tabell 7.22 Låga kostnader på aktiviteter 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 4 8 6 18 6 4 4 3 53 

26-35 0 0 2 7 4 1 1 0 15 

36-45 2 0 2 6 3 1 1 0 15 

46-55 0 0 1 5 2 3 0 0 11 

56-65 1 1 2 13 0 0 2 1 20 

>65 0 4 1 2 6 2 1 3 19 

Totalt 7 13 14 51 21 11 9 7 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 6 4 8 21 7 8 4 4,02 5 63 

Södra Botkyrka 1 9 6 30 14 3 5 4,12 2 70 

Totalt 7 13 14 51 21 11 9   7 133 

 

Tabell 7.23 Vacker natur 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 4 4 8 9 10 9 9 0 53 

26-35 0 0 0 0 2 4 9 0 15 

36-45 0 0 0 2 2 3 8 0 15 

46-55 0 0 1 1 0 4 5 0 11 

56-65 0 0 0 1 3 4 11 1 20 

>65 0 0 1 1 2 3 11 1 19 

Totalt 4 4 10 14 19 27 53 2 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 3 1 5 5 10 14 24 5,52 1 63 

Södra Botkyrka 1 3 5 9 9 13 29 5,57 1 70 

Totalt 4 4 10 14 19 27 53   2 133 
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Tabell 7.24 Vacker bebyggelse 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 8 7 15 12 3 3 4 1 53 

26-35 0 2 2 6 2 1 2 0 15 

36-45 1 1 4 3 3 1 1 1 15 

46-55 0 2 1 4 1 1 2 0 11 

56-65 3 2 3 5 5 1 0 1 20 

>65 0 2 2 3 5 4 2 1 19 

Totalt 12 16 27 33 19 11 11 4 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 8 7 15 12 9 3 6 3,67 3 63 

Södra Botkyrka 4 9 12 21 10 8 5 3,99 1 70 

Totalt 12 16 27 33 19 11 11   4 133 

 

Tabell 7.25 Ren omgivning 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 12 9 15 6 7 2 1 1 53 

26-35 2 0 5 3 2 1 2 0 15 

36-45 3 1 2 5 2 0 1 1 15 

46-55 0 3 2 2 2 0 2 0 11 

56-65 6 2 5 0 3 2 1 1 20 

>65 3 2 2 4 3 4 0 1 19 

Totalt 26 17 31 20 19 9 7 4 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 17 10 11 10 7 2 3 2,97 3 63 

Södra Botkyrka 9 7 20 10 12 7 4 3,67 1 70 

Totalt 26 17 31 20 19 9 7   4 133 

 

Tabell 7.26 Jag är stolt över att bo i Botkyrka 

Ålder 1 2 3 4 5 6 7 Bortfall Totalt 

15-25 7 3 7 5 7 7 15 2 53 

26-35 0 2 1 2 5 3 2 0 15 

36-45 1 1 0 3 5 2 2 1 15 

46-55 1 1 1 2 1 1 3 1 11 

56-65 2 1 2 4 3 4 3 1 20 

>65 0 1 2 3 4 2 6 1 19 

Totalt 11 9 13 19 25 19 31 6 133 

 

Bostadsort 1 2 3 4 5 6 7 Medelvärde Bortfall Totalt 

Norra Botkyrka 5 5 7 14 10 6 11 4,4 5 63 

Södra Botkyrka 6 4 6 5 15 13 20 5 1 70 

Totalt 11 9 13 19 25 19 31   6 133 
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Bilaga 6: Attributlista 

 
Källa: Etchner & Ritchie (2003) 
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Bilaga 7: T-test 
 

Tabell 7.27 T-Test på påståendet ”Jag är stolt över att bo i Botkyrka” 

Norra/Södra delen av kommunen 

Group Statistics 

 
Del av 

kommunen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Stolt att bo i 

Botkyrka 

Norra Botkyrka 58 4,3966 1,85377 ,24341 

Södra Botkyrka 69 5,0000 1,93269 ,23267 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Stolt att bo i 

Botkyrka 

Equal variances assumed ,002 ,964 -1,786 125 ,077 -,60345 ,33795 -1,27230 ,06540 

Equal variances not assumed   -1,792 122,807 ,076 -,60345 ,33673 -1,26999 ,06309 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.28 T-Test på påståendet ”Bra utbud av shopping” 

Norra/Södra delen av kommunen 

Group Statistics 

 
Del av kommunen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bra utbud av 

shopping 

Norra Botkyrka 61 3,8197 1,91057 ,24462 

Södra Botkyrka 69 4,6087 1,76750 ,21278 
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

shopping Equal variances assumed ,512 ,475 -2,445 128 ,016 -,78902 ,32266 -1,42746 -,15059 

Equal variances not assumed   -2,434 123,008 ,016 -,78902 ,32422 -1,43079 -,14726 

 

 

 

 
Tabell 7.29 T-Test på påståendet ”Ren omgivning” 

Norra/Södra delen av kommunen 

Group Statistics 

 
del N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ren omgivning Norra Botkyrka 60 2,9667 1,75602 ,22670 

Södra Botkyrka 69 3,6667 1,70351 ,20508 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Ren 

omgivning 

       Equal variances assumed ,009 ,923 -2,295 127 ,023 -,70000 ,30505 -1,30363 -,09637 

  Equal variances not assumed   -2,290 123,384 ,024 -,70000 ,30570 -1,30509 -,09491 

 

 

 


