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Sammandrag 
I platsannonser med kommuner som avsändare finns en kortare kommunbeskrivning. Syftet 

med den här undersökningen är att se vad som tas upp i dessa kommunbeskrivningar. För att 

få fram det har textanalys gjorts av sammanlagt 245 platsannonser. Platsannonserna har 

hämtats från platsbanken på www.arbetsformedlingen.se och ur dagstidningen Dagens 

Nyheter. Platsannonserna är insamlade under september och oktober 2014. För att få fram en 

övergripande bild av innehållet i kommunbeskrivningarna har innehållet kategoriserats.  

Resultatet av undersökningen visar att kommunbeskrivningarna följer ett tydligt mönster. 

Kommunerna lyfter fram det positiva; värden som framträder är bland annat framtidstro och 

närhet/trygghet. Att en kommun är liten till storleken lyfts i flera kommunbeskrivningar fram 

som något positivt, en större kommun kan dock istället lyfta fram just sin storlek med 

beskrivningar som att kommunen är ”en populär bostadsort”. Framtidstron visar sig både i 

formuleringar som gäller befolkningsstorleken och näringslivet. Invånarnas möjligheter till 

resor, fritidssysselsättningar och vistelser i natur är andra teman som är vanligt 

förekommande.  

 

 

Nyckelord: textanalys, platsannons, kommun, kommunbeskrivning
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1 Inledning 
En morgon för ungefär ett år sedan föll min blick på en platsannons i morgontidningen. 

Platsannonsen gällde arbetet som skolchef i Orsa kommun. Det var inte jobbet som drog min 

uppmärksamhet till sig. Det var en liten text i kanten av annonsen, där orten beskrevs. Orsa är 

en ganska liten ort i Dalarna, känd för björnar och för Kalle Moreaus. Och det var Kalle 

Moreaus som fick beskriva orten. En leende bild av honom prydde annonsen. Han trivs i 

Orsa; han har lärt sig flyga och har tagit flygcertifikat. 

Platsannonser, med sin viktiga roll i sammanförandet av arbetstagare och arbetsgivare, är 

texter vi alla träffar på genom livet. Kommunerna är den del av det offentliga Sverige som 

finns närmast medborgarnas vardag och de är stora arbetsgivare. Samtidigt har kommunernas 

verksamhet blivit konkurrensutsatt och invånarna har blivit allt mer rörliga. Därför måste 

kommunerna motivera sin existens mer och de måste sälja in sig till medborgarna och 

blivande arbetstagare.   

  Platsannonserna är ett av kommunens fönster mot en föränderlig verklighet. I dem kan de 

förutom att ge information till den arbetssökande också göra reklam för sig. Ibland är gränsen 

mellan vad som är information och vad som är reklam hårfin.  

Kommunernas platsannonser innehåller en del som andra platsannonser inte innehåller. 

Det är kommunbeskrivningarna, introduktioner till kommunen som texten om Kalle Moreaus. 

Kommunbeskrivningarna i platsannonser är ett textmaterial som aldrig tidigare undersökts, 

trots flera tidigare undersökningar av platsannonser. Genom att undersöka 

kommunbeskrivningarna kan man finna en del av de värderingar som återfinns i vår samtid.    

 

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka platsannonsernas kommunbeskrivande texter för 

att belysa de gemensamma drag som återkommer i dem och se vilka mönster dessa bildar.    

Fokus för den här studien är frågan om vad det är som tas upp i kommunbeskrivningarna 

och hur innehållet formuleras.  
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2 Forskningsöversikt 

Det har tidigare gjorts undersökningar av sådant som har kopplingar till 

kommunbeskrivningarna och om andra textgenrer som har likheter med 

kommunbeskrivningarna. Platsannonser som genre har undersökts, både som helhet och med 

fokus på hur de utrycker sig kring speciella saker, till exempel kompetens. En avhandling som 

behandlar platsannonser är ”Platsannonsen i tiden” (2011) av Karin Helgesson. Helgesson 

visar på att de är en egen genre eftersom de uppfyller de krav på en genre som ställts upp av 

genreteoretiker. I avhandlingen delar Helgesson upp platsannonsernas innehåll i 

innehållskomponenter. En av dessa innehållskomponenter är ”arbetsgivaren”. Denna 

innehållskomponent har identifierats också i tidigare undersökningar, som Helgesson stödjer 

sig på. Om komponenten arbetsgivaren skriver hon så här: 
 

Innehållskomponenten arbetsgivaren består av uppgifter om namnet på arbetsgivaren, 

eventuell branschtillhörighet, uppgifter om storlek, omsättning och antal anställda och 

ibland också av uppgifter om vilken position arbetsgivaren har på marknaden (2011 s. 

69). 
 

Innehållskomponenten ”arbetsgivaren” och kommunbeskrivningarna är nära 

sammankopplade, men trots att de överlappar kan kommunbeskrivningarna inte ses som en 

del av innehållskomponenten ”arbetsgivaren”, då de skiljer sig från informationen om 

arbetsgivaren dels genom sitt innehåll, dels genom den grafiska utformningen av 

platsannonsen då de två oftast är åtskiljda.  

Helgesson behandlar också hur den ideala arbetsgivaren beskrivs i platsannonserna. På 

ordnivå är det hårda värden som betonas, med ord som ’ledande’ och ’expandera’, snarare än 

mjukare värden som dock också förekommer. Företagen vill visa att de är framgångsrika. 

Helgesson gör en uppdelning i ”verksamhetsorienterad” och ”medarbetarorienterad” 

arbetsgivarinformation, av vilka den senare har blivit vanligare. De platsannonser som lyfter 

fram mjuka värden och mer medarbetarbetonad information innehåller främst formuleringar 

som handlar om vilket rikt liv jobbet kommer att ge (2011 s. 264–301).    

En mindre undersökning av platsannonser är Eva Jernströms uppsats ”Vill du vara med 

och sätta Sverige på kartan?” (2012) om hur platsannonser från en specifik arbetsgivare, 

Svenska institutet, har förändrats över åren. Den handlar om språket i platsannonserna, med 

utgångspunkt i Helgessons uppdelning i åtta komponenter. Hon visar på att språket har blivit 
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personligare men att det som står om arbetsgivaren är verksamhetsorienterat. Informationen 

om arbetsgivaren är i de flesta av de undersökta annonserna i formellare stil, men år 2006 har 

språket i dem blivit mer likt språket i reklam (Jernström 2012 s. 14–15). Då arbetsgivaren inte 

är en kommun finns inte kommunbeskrivningar med i undersökningen. I andra 

undersökningar har platsannonsens formuleringars inverkan på den sökandes intryck av 

arbetet varit i centrum. Rapporten ”Att ge kråkan en utsikt” (Algerstam & Ekholm 2009) 

handlar om hur Tierp kommun har arbetat med att ge kommunen ett bättre rykte, med 

bakgrund i klassisk marknadsföringsteori. En av de saker som visar sig utmärka Tierps 

marknadsföring är att den kopplas samman med annat värdehöjande arbete bland annat ett 

arbete med utökade kommunikationer. Marknadsföring av exempelvis orter, så kallad 

platsmarknadsföring, har undersökts en del men de undersökningarna rör sällan språket 

speciellt och de behandlar aldrig kommunbeskrivningarna i platsannonser.    

Det finns också forskning om vad som vanligtvis brukar kallas mäklarspråk. De senaste 

åren har flera undersökningar gjorts av denna stilvariant av svenskan. En som har undersökt 

mäklarspråket är Kristina Larsson Ekman. Hon har i sin uppsats ”Generösa sällskapsytor eller 

ljusinsläpp från höga fönster?” (2010) undersökt vad som är typiskt för genren och hur 

språket i bostadsannonser skiljer sig mellan Sveriges huvudstad Stockholm och Sveriges näst 

största stad Göteborg. Mäklarspråket är något vi möter på samma ställen som vi möter 

kommunbeskrivningarna, publicerade i tidningar och på särskilda webbplatser, och vi möter 

dem i ett liknande sammanhang, när vi söker ett nytt jobb/hem. Den största skillnaden mellan 

bostadsannonser och platsannonser är perspektivet. I bostadsannonser är det tydligare att 

något är till salu.  

Däremot har inte någon uppsats eller avhandling som behandlar platsannonsernas 

kommunbeskrivningar genomförts. Det finns inte heller undersökningar vars fokus ligger på 

kommunala platsannonser där kommunbeskrivningarna skulle kunna tas upp.   

 

 

3 Metod och material 
3.1 Metod 
Metoden för undersökningen har varit textanalys. Textanalys är ett brett begrepp och inte helt 

lätt att definiera. Textanalys kan förklaras som: 
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Att analysera något är i en allmän betydelse att identifiera och undersöka dess 

komponenter. I olika slags textanalyser handlar det också om att urskilja och undersöka 

olika delar av texten, olika fenomen som relaterar till de olika textaspekter vi talar om. 
(Bergström & Boréus 2012, s. 24) 

 

Vilken sorts textanalys det rör sig om beror på vad det är för komponenter man är intresserad 

av. Med syftet att urskilja mönster i innehållet har textanalysen haft inslag av innehållsanalys. 

Enligt Bergström och Boréus är innehållsanalysen ”lämplig för att finna mönster i ett större 

material” och ”kan användas för grovsortering i breda kategorier” (2012 s.51). De beskriver 

innehållsanalys som en kvantitativ metod men skriver: 

 
’Innehållsanalys’ kan också användas på ett vidare sätt och inkludera varje analys som 

syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. Ofta görs en skillnad mellan 

’kvalitativ’ och ’kvantitativ’ innehållsanalys. (s. 50)  
 

För den här undersökningen har en mer kvalitativ ansats ansetts vara bättre. För att få en 

övergripande bild av kommunbeskrivningarna har de närlästs. Främst har närläsningen 

syftat till att hitta återkommande kategorier, då inga sådana på förhand funnits 

uppställda. Genom dessa kategorier framträder mönstren i kommunbeskrivningarna 

tydligare. I analysen och närläsningen kan språkliga drag som bland annat ordval 

undersökas.  

Genre har definierats olika av olika teoretiker. Vanliga definitioner är att en genre utgörs 

av texter med gemensamma språkliga drag eller att en genre utgörs av de språkliga handlingar 

där samma retoriska drag kan tillämpas. Helgesson tar i sin avhandling upp olika teorier kring 

genrebegreppet (2011 s. 35–43). Definitionerna har gemensamt att de pekar på att en genre 

styrs av konventioner. Kommunbeskrivningarna kan sägas utgöra en egen genre, med 

särskilda och återkommande mönster i språk och innehåll, enligt flera olika definitioner av 

begreppet. Hellspong (2001) beskriver genreanalysen och menar att det man vill få fram med 

en genreanalys är de yttre förutsättningarna för en genre och de inre egenskaper den har. Det 

är de inre egenskaperna som denna undersökning intresserar sig för. En av de frågor som man 

i en genreanalys ställer är ”svarar genren mot en uppsättning stående teman?” (2001 s. 76). 

Kategoriseringen av innehållet kan besvara den frågan.  
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Närläsningen har skett med dessa analysmetoder som utgångspunkt. Kategorierna har 

skapats allt eftersom materialet har gåtts igenom och de gemensamma dragen har framträtt. 

Innehållet har kunnat sorteras in i fem olika kategorier, som tillsammans visar ett mönster av 

vad som i kommunbeskrivningarna har lyfts fram som värdefullt. De kategorierna är: 

- Läge och storlek 

- Natur 

- Kultur och fritid 

- Historia 

- Ekonomi 

Dessutom har kommunbeskrivningens tilltal undersökts, med fokus på val av pronomen och 

användning av välkomsthälsning.  

Genom ytterligare närläsning har jag undersökt hur dessa återkommande 

innehållskategorier formulerats. Både ordval och större gemensamma drag har varit av 

intresse. Likaså har karaktäristiska ord knutna till kategorierna undersökts. 

 

 

3.2 Material 
Materialet som analyserats är 245 kommunbeskrivningar som stått i platsannonser för olika 

kommunala arbeten. Av dem kommer 228 från arbetsförmedlingens nätsida platsbanken och 

17 från dagstidningen Dagens Nyheter.  Det var dagstidningen materialinsamlingen 

ursprungligen var begränsad till. Tidningen valdes för att den var rikstäckande och med stor 

upplaga, men efterhand visade det sig att platsannonserna från Dagens Nyheter dels skulle bli 

för få, dels inte täcka in hela landet på ett bra sätt. Annonserna i tidningen var från 

Mälardalen, Uppland och från Norrland. De kommunerna kan inte anses representativa för 

alla Sveriges kommuner och deras kommunbeskrivningar kan inte ses som representativa för 

hela genren. Därför ändrades insamlingen till att gälla Arbetsförmedlingens egen hemsida. 

Arbetsförmedlingen passar mycket bra när det gäller spridning som det officiella Sveriges 

instans för förmedling av arbete. Många företag går inte via Arbetsförmedlingen men det har 

inte haft någon betydelse då det inte varit annonser från företag som varit intressanta för 

undersökningen, utan annonser från kommuner.   

Insamlingen har skett under slutet av september månad och under oktober 2014. 

Annonserna från Dagens Nyheter är tagen ur tidningar från olika datum genom hela 

september, den tidigaste från den 4 september och den senaste den 29. De annonser som 



 10 

hämtats från platsbanken är insamlade i slutet av september samt den första veckan i oktober. 

De är insamlade mellan den 24 september och den 6 oktober.  

 

Tablå 1. Material 

 Datum Antal 

Dagens Nyheter 4 sept. – 29 sept. 17 

Platsbanken 24 sept. – 6 okt. 228 

 

Det är beskrivningen av kommunen i platsannonsen som intresset för studien ligger på. 

Kommunbeskrivningar finns med i många annonser både i papperstidningen och på nätet, 

men inte i alla.  Kommunbeskrivningarna varierar i längd, från två meningar till lite längre 

stycken på närmare tio meningar. De har i nästan samtliga fall stått först i annonsen, före den 

text som gällt det utannonserade jobbet, men att kommunbeskrivningen varit mer 

inkorporerad i annonsen, med arbetsspecifik text före, har förekommit. I platsannonserna som 

har tagits ur tidningen återfinns kommunbeskrivningen på olika ställen, både klart skild från 

annan text och som inledning på den. När den fungerat som inledning och i annonserna tagna 

från platsbanken kan kommunbeskrivningen och den arbetsspecifika texten glida ihop men 

det har i de flesta fall varit möjligt att skilja dem åt. För exempel på hur 

kommunbeskrivningarna ser ut, se bilaga 1 och bilaga 2. 

De undersökta texterna kallas genomgående i denna uppsats för kommunbeskrivningar, då 

ett allmänt använt ord för texterna inte kunnat återfinnas, även om det inte kan uteslutas att ett 

sådant ord kan finnas bland dem som utarbetat texterna. Kommunbeskrivning är ett 

genomskinligt ord.  

 

 

3.3 Annonsurval och kommunurval 
I insamlingen har hänsyn som sagt tagits till att kommunerna ska vara spridda över landet och 

av olika storlek. Av Sveriges 290 kommuner har inte alla annonserat medan undersökningen 

pågått. Det har även varit stora skillnader i antal annonser. Vissa mindre kommuner har bara 

haft en ledig tjänst ute och alltså bara en annons. Andra har haft tjugo stycken eller fler. I de 

fall där det funnits många annonser att välja på har valet av annons varit delvis slumpmässigt, 

men viss hänsyn har tagits till vilket arbete annonsen gäller, för att förhindra att en majoritet 
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av eller alla annonser gäller samma typ av kommunala jobb, till exempel lärare. Det var ju 

inte otänkbart att yrkesgruppen påverkar tilltalet. Det togs hänsyn till det under 

materialinsamlingen, men insamlingen och genomgången av materialet visade att så i 

allmänhet inte var fallet. Ibland fanns det bara kommunbeskrivningar till vissa av en 

kommuns annonser.  

Ett fåtal kommuner hade olika kommunbeskrivningar till olika platsannonser. Skillnaderna 

var då ofta i längd, att vissa annonser hade en kortare version av texten och andra en längre. I 

en lades en mening med viss anknytning till det utannonserade jobbet till i den ena av två 

kommunbeskrivningar. De som hade mer än en kommunbeskrivning var så få att det inte 

funnits något behov att lägga särskilt fokus på dem. De har behandlats tillsammans med 

resten av kommunbeskrivningarna.    

 

 

4 Resultat 

Då kommunbeskrivningarna är korta texter är utrymmet som finns att tillgå begränsat. 

Innehållet i kommunbeskrivningarna har visat sig följa fasta mönster. Innehållet har delats 

upp i kategorier efter de övergripande teman som berörs. Dessa kategorier är: läge och storlek 

som även inbegriper sådant som på grund av hur det är formulerat kan sammankopplas med 

läget till exempel kommunikationer och sådant som tematiskt är kopplat till storleken, natur, 

historia, kultur och fritid, samt ekonomi. Dessutom har kommunbeskrivningarnas tilltal 

undersökts, med fokus på val av pronomen och användningen av ordet välkommen.  

Tabell 1 Innehållskategoriernas fördelning i kommunbeskrivningar 
Läge Storlek Natur Historia Kultur och 

fritid 

Ekonomi 

166 149 161 27 el. 38 132 123 

 

Som man kan se i tabell 1 är de olika innehållskategorierna olika vanliga. Kategorin läge som 

förekommer i 166 kommunbeskrivningar och kategorin natur som förekommer i 161 är klart 

vanligast, medan kategorin historia är betydligt ovanligare och bara förekommer i 38 

kommunbeskrivningar.    
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4.1 Tilltal  
Tilltalet i kommunbeskrivningarna är både tydligt och dolt. De tydliga, synliga aspekterna av 

tilltalet kan sägas vara direkta tilltalet med pronomen och välkomnandet. De är de delar jag 

har undersökt och som redovisas här. 

 

 

4.1.1 Välkommen 

Endast 23 av de 245 kommunbeskrivningarna innehåller en välkomsthälsning. Det trots att 

välkomnandet är så nära knutet till kommunbeskrivningarnas syfte.  Det kan vara så att det är 

så nära kopplat till kommunbeskrivningarnas syfte att det därför är underförstått och då 

utelämnas. Ett utskrivet välkommen bjuder dock tydligare in läsaren och involverar hen. 

Tilltalet blir mer informellt, och mindre likt en informationsbroschyr.  

De välkomsthälsningar som finns står antingen först eller sist i kommunbeskrivningen, 

förutom en som återfinns inne i kommunbeskrivningen. Att välkomsthälsningen står först är 

något vanligare än att den står sist. De är formulerade på ett likartat sätt. I de flesta står 

välkommen först följt av till och kommunens namn. I en del finns en bestämning till 

kommunnamnet också med, eller så ersätts kommunens namn med någon beskrivning. Det är 

lite oftare som välkomsthälsningarna som står sist i sina kommunbeskrivningar är 

formulerade annorlunda jämfört med standardhälsningen.  

Ett exempel på en standardvälkomsthälsning är ”Välkommen till Lycksele” som inleder 

Lyckseles kommunbeskrivning. Efter välkomsthälsningen kommer ett kommatecken och en 

beskrivning av kommunens läge och möjligheter. Välkomsthälsningen i Sävsjös, 

”Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö”, som också inleder kommunbeskrivningen, 

innehåller lite mer.  

 

 

4.1.2 Pronomen 

Två typer av pronomenanvändning i kommunbeskrivningarna har undersökts: dels 

användningen av du vid direkt tilltal, dels användningen av vi. Dessutom berörs alternativen 

till pronomen i undersökningen. 

Du eller objektsformen dig förekommer i 48 av de 245 kommunbeskrivningarna. Du 

förekommer främst i tre typer av meningar i kommunbeskrivningarna. Det är i meningar där 

fakta om orten uttrycks, där sådant som rör läsarens möjliga framtida liv på orten eller hens 
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känslor för orten, samt vissa meningar som rör intressen. Med pronomenet du riktas 

påståendet mot läsaren. På ett sätt är det en metod för att få läsaren att tycka att texten är 

relevant. I flera av kommunbeskrivningarna som tilltalar läsaren med du, tillskrivs hen också 

intressen och värderingar.   

I 92 av kommunbeskrivningarna refereras det till kommunen med pronomenet vi, dess 

objektsform eller dess genitivformer. I ytterligare några kommunbeskrivningar används vi om 

kommunen i rollen som arbetsgivare. Något vi refererar till kommunen som leverantör av 

service.  

Att kommunen refereras till som vi ger ett personligare tilltal med en personligare 

avsändare. Pronomenet vi skapar samhörighet och en känsla av gemenskap. När det 

förekommer, särskilt om det förekommer i genitivform, tillsammans med de abstraktare 

substantiven ger det också en bild av delade värderingar.  

Ett exempel på en kommunbeskrivning som innehåller många vi är Kirunas. Fyra av de 

fem meningar som kommunbeskrivningen består av innehåller pronomenet i någon form. Så 

pronomentäta är inte de andra kommunbeskrivningarna som innehåller vi. De flesta av de 92 

som innehåller pronomenet innehåller vi en gång. Många vi följs av verben har och är.  

I 92 kommunbeskrivningar refererar kommunerna till sig själva med det mer distanserat 

sakliga kommunen. Kommunernas namn används också. En del av kommunbeskrivningarna 

innehåller både vi och kommunen. Istället för att tilltala läsaren med du formuleras de flesta 

kommunbeskrivningar utan pronomen. I några används den som istället för du i meningar 

som rör intressen. Det är inga språkliga krumbukter som gjorts för att undvika pronomen och 

avsaknaden av dem påverkar inte nämnvärt intrycket kommunbeskrivningarna ger. Tonen 

framstår som informell och personlig i många av kommunbeskrivningarna som formulerats 

utan pronomen. De upplevs möjligtvis mer som saklig information än de som använder du 

och vi.  
 

 

4.2 Läge och storlek 
I detta avsnitt kommer det följande att behandlas: hur det skrivs om kommuners läge och 

storlek i kommunbeskrivningarna, hur det skrivs om kommunikationer, hur ordet nära 

används och hur motsatsparet stor/liten används.  
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4.2.1 Läge 

Läge beskrivs i 166 av de 245 kommunbeskrivningarna. För att avgöra vad som är en 

beskrivning har jag utgått från att det från beskrivningen ska gå att förstå var i landet en 

kommun är belägen utan att behöva gissa. 

Att uppgifter om kommunens läge förekommer i 166 kommunbeskrivningar och därmed är 

den vanligaste innehållskategorin har att göra med att läget är så centralt i en beskrivning av 

en plats. Det blir svårare att skapa sig en bild av en ort utan läget helt enkelt.  

Läge beskrivs på olika sätt. De två sätt som primärt används är namn och avstånd till 

andra, kändare orter. Namn är vårt vanligaste sätt att referera till platser på. I 

kommunbeskrivningarna används landskaps- och länsnamn, namn som refererar till andra, 

mer inofficiella områden, samt namn på sjöar, älvar och, i ett fall, en ås. När det är namnet på 

till exempel en sjö som används fungerar beskrivningen av läget också som en 

naturbeskrivning och bidrar till en mer levande bild av kommunen. Det är främst tre sjönamn 

som finns med. Det är Vättern, som förekommer i åtta kommunbeskrivningar, Vänern, som 

förekommer i nio, samt Storsjön, som förekommer i tre. Den ås som i en kommunbeskrivning 

nämns som kommunens läge är Söderåsen i Skåne.    

17 av de 25 landskapens namn finns med i kommunbeskrivningarna. Skåne finns med i 

flest kommunbeskrivningar, i 18 stycken. Skåne är dock både landskap och region, och där 

finns många kommuner. Det verkar inte finnas någon anledning till att vissa namn inte 

används annat än att det är så det såg ut i detta urval av kommunbeskrivningar.  

Formuleringar med uttrycket i hjärtat av förekommer i 15 kommunbeskrivningar. Det är i 

det närmaste en fast formulering med lite variation i att det kan stå hjärtat i istället. Med i 

formuleringen finns också ett namngett område. Formuleringen ger intryck av att kommunen 

ligger centralt, kanske inte bara geografiskt, utan i en utvidgad bemärkelse. Hjärtat förknippas 

vanligtvis med kärlek och med liv. Uttrycket baserar sig på såväl fakta som känsla. Två 

exempel på hur i hjärtat av används i kommunbeskrivningarna finns i Moras och Säters 

kommunbeskrivningar. ”Mora i hjärtat av Dalarna!” inleder Moras kommunbeskrivning, 

”Säter ligger i hjärtat av Dalarna” står det i Säters. Mellan Mora och Säter är det ungefär 13 

mil. Uttrycket tillskriver inte så mycket placering som vikt.  

Ett ord som kan sägas vara typiskt för beskrivningarna av kommuners läge i 

kommunbeskrivningar är ordet strategisk. Det förekommer i nio kommunbeskrivningar när 

läget ska beskrivas. Att läget är strategiskt innebär att det ligger bra till i förhållande till andra, 

viktiga orter. När det står om det strategiska läget kommer i de flesta kommunbeskrivningar 

några ortsnamn efteråt. Att skriva att läget är strategiskt är ett annat sätt att skriva att det är 
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bra, men ordvalet får en också att tänka på planering och att kommunen har koll på sina 

framtidsutsikter, särskilt de ekonomiska. Liknande är användningen av ordet expansiv. I 

kommunbeskrivningarna finns expansiv som bestämning till flera ord, som näringsliv och 

skede men främst används det om områden. I sju kommunbeskrivningar, där kommunens läge 

uppges som Skåne eller Öresundsregionen, beskrivs läget som expansivt. 

   Det andra sättet att beskriva läge i kommunbeskrivningarna är med avstånd till andra 

städer. Avstånd kan vara återgivna i mil – eller i tid. I dagligt tal ger vi ofta 

avståndsangivelser i tid. Det är lite informellare och lite personligare. Avståndsangivelser i tid 

är mer inriktade på upplevelsen av avståndet än av hur det ser ut på kartan. När vi förflyttar 

oss mellan två platser upplever vi det främst som en resa som tar tid. I vissa 

kommunbeskrivningar tas färdsättet med när avståndet i tid tas upp, men de flesta lämnar det 

underförstått. Då får läsaren avgöra vad som är rimligt. Ett avstånd i mil eller kilometer ger 

mer intrycket av att vara en faktauppgift, som inget kan ändra på. I ett fåtal 

kommunbeskrivningar ges inte avståndet utan bara en kompassriktning från referenspunkten.  

De orter som fungerar som referenspunkter är regionala storstäder, Stockholm samt i några 

fall Köpenhamn och Oslo.   

Exempel på hur läget kan beskrivas i avstånd och tid i kommunbeskrivningarna 

”Nynäshamn […] endast 30 min från Globen” och ”Surahammar […] 10 minuter norr om 

Västerås”. Metoderna för att beskriva läget kombineras givetvis. Surahammars läge beskrivs 

till exempel med både avstånd i tid och väderstreck. När avståndet ges i mil kan det se ut som 

i Robertsfors kommunbeskrivning. Robertsfors ligger enligt den ”ca 6 mil från Umeå och ca 8 

mil från Skellefteå”. Även avstånden i mil kompletteras ofta av väderstreck, som i Munkedals 

kommunbeskrivning, där det står att kommunen ligger ”ca 11 mil norr om Göteborg och ca 

20 mil söder om Oslo”.  

När läget istället ges med ett områdesnamn kan det till exempel se ut som i Tomelillas 

kommunbeskrivning. Tre olika områdesnamn används för att beskriva Tomelillas läge. Först 

står det att kommunen ligger ”på Österlen i Skåne”, sedan att kommunen är ”en del av den 

expansiva Öresundsregionen”. De olika namnen täcker in olika mycket och de har också 

delvis olika konnotationer. Österlen förknippas med landsbygd och kultur, Öresundsregionen 

mer med ekonomi.  

Ett exempel på hur centralt läget kan sägas vara för kommunen kan ses i Uddevallas 

kommunbeskrivning. I den beskrivs läget som en av de saker som ger mervärde med 

formuleringen ”liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän”.  Annars syns lägets 

vikt på hur vanligt förekommande uppgifter om det är i kommunbeskrivningarna.  
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4.2.2 Kommunikationer 

Kommunikationer nämns i 98 kommunbeskrivningar. I de 98 nämns antingen ordet 

kommunikationer, eller så nämns pendlingsmöjligheter. I några av kommunbeskrivningarna 

beskrivs restid till grannkommuner eller storstäder men med fokus på resan och inte på 

kommunens läge.  

Det mest typiska ord som beskriver kommunikationer i kommunbeskrivningarna är ordet 

goda. I 36 av de 98 kommunbeskrivningar som nämner kommunikationerna beskrivs dessa 

som goda.  

Att kommunikationer finns med i så pass många kommunbeskrivningar talar för att 

resande skulle vara något som antas vara viktigt för människor. 2010-talets människor är 

rörliga och vill veta att de kan förbli det i den nya kommunen. Att vägar och resor används så 

mycket som metaforer för mänsklig utveckling ger talet om vägarna en extra dimension. 

Arjeplog inleder till exempel sin kommunbeskrivning med orden ”en väg, många 

möjligheter”.  

Ordet möjligheter förekommer annars när det gäller kommunikationer, både ensamt och i 

sammansättingar med till exempel kommunikation och pendling.  

Uppgifterna om tillgången på kommunikationer formuleras väldigt olika. Det varierar från 

vagare, mer allmänna uppgifter om att kommunikationerna är goda till specifika uppgifter om 

vilka vägar som går till kommunen, med vägnummer, och namnen på järnvägsbanor.  

Ett exempel på hur kommunikationer kan tas upp i kommunbeskrivningarna är ”med goda 

kommunikationer längs Ostkustbanan och E4” från Söderhamns kommunbeskrivning. När det 

gäller kommunikationer sticker Tierps kommunbeskrivning ut. I den står det ”utmärkta 

kommunikationer på såväl väg, järnväg som digitalt”. Det är den enda kommunbeskrivning 

som tar upp digitala fördelar. Sådant som mobiltäckning eller bredbands- och fiberutbyggnad 

nämns inte.  

 

 

4.2.3 Nära och stor/liten 

Nära är ett i kommunbeskrivningarna vanligt ord. Det är inget man nödvändigtvis lägger 

märke till, då nära tillhör svenskans basordförråd. När läge och avstånd avhandlas är 

konstruktioner med nära vanligt förekommande, i såväl dagligt tal som 
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kommunbeskrivningar. I kommunbeskrivningar används ordet nära även i två andra 

sammanhang.  

Ett är att skriva att det är nära till något för att visa på tillgänglighet. Det som då följer är 

någon tjänst eller sysselsättning.  

Det andra är att skriva att det är nära och mena en mer abstrakt närhet. Nära följs då av 

människor eller synonyma uttryck. Det är då nära mellan folk. Denna närhet är något som 

kommunbeskrivningarna drar mycket på.  

Substantivet närhet förekommer i cirka 70 kommunbeskrivningar och används för att 

beteckna geografisk närhet, tillgänglighet och värdet närhet.  Ordet nära förekommer också i 

sammansättningar, som naturnära, fjällnära och centrumnära. Jordnära förekommer i två 

kommunbeskrivningar, i den ena om kommunens verksamheter, i den andra om kommunens 

invånare.  

Närheten förbinds i kommunbeskrivningarna med andra mjuka värden. En av de saker som 

flera gånger kopplas samman med närheten är trygghet. I ett tjugotal kommunbeskrivningar 

lyfts tryggheten uttryckligen fram. Andra ord som förekommer tillsammans med trygghet, 

och närhet, är lugn och enkel. Orden har en liknande innebörd. I några kommunbeskrivningar 

förekommer även livskvalitet. Livskvaliteten är oftast inte utskriven och när den är det finns 

en förklaring med på vad det är som ger livskvaliteten. Livskvaliteten är ett resultat av 

fördelarna som kommunen har. Alla beskrivningar av fritidssysselsättningar syftar till att ge 

bilden av en ort där man kan ha livskvalitet. 

 Dessa mjuka värden är en av de saker som tydligast är kopplade till landsbygden och 

småstaden. Kommunerna som tydligast lyfter fram tryggheten är alla mer eller mindre 

utpräglade landsbygdskommuner. Kopplingen är inte bara underförstådd, den finns utskriven 

i ett antal kommunbeskrivningar, där till exempel landet eller småstaden bestämmer 

tryggheten.  

I vissa kommunbeskrivningar beskrivs närhet som en av den lilla kommunens fördelar. 

Det är ett uttryck och en idé som är vanligt förekommande i kommunbeskrivningarna. I 

åtminstone 15 kommunbeskrivningar finns den formulerad ungefär så, men idén finns med i 

fler. Främst bland dessa fördelar är närheten och den lyfts också fram. I vissa 

kommunbeskrivningar lyfts den fram som något typiskt lantligt. Det är inte bara närhet som 

kopplas till det lilla, det gör också gemenskap och sådant som hör vardagen till. Till det stora 

kopplas ambitioner, målsättningar och politik. Det positiva kan också vara puls och fart. Det 

negativa som kopplas till storstaden, främst av mindre kommuner, är stress och ensamhet.  
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Det lilla ställs mot det stora. Det sker på två sätt. Antingen kompletterar de varandra eller 

så ställs de upp som motsatser. Detta görs både uttryckligt och underförstått i 

kommunbeskrivningarna. I vissa kommunbeskrivningar görs det anspråk på att ha det bästa 

av två världar. Idéer om storlek och vad den betyder för en ort lyser igenom. Småskalighet 

lyfts också av vissa kommuner fram som en styrka. Det finns i kommunbeskrivningarna ett 

återkommande tema av att litenhet är positivt, oftare än att det stora är det.  

Ett exempel på hur närhet uttryckligen kopplas till det lilla finns i Uppsalas 

kommunbeskrivning. I den står att det i Uppsala, trots stadens storlek, ändå finns ”den mindre 

stadens närhet och intimitet”.  

Osbys kommunbeskrivning är en av dem som innehåller trygghet som ett viktigt tema. Det 

som ger tryggheten är bland annat ”en äkta gemenskapskänsla” som finns i kommunen. 

Boendet i kommunen likställs också med ”den lugna gården på landet”.  

 

 

4.2.4 Storlek 

Kommunens storlek beskrivs i 149 av de 245 kommunbeskrivningarna. I de 149 

kommunbeskrivningarna tas antingen invånartal eller areal i förhållande till andra kommuner 

upp. De kommunbeskrivningar i vilka kommunen endast beskrivs som liten eller stor utan fler 

uppgifter är ej medräknade.  

Invånartalen är skrivna med siffror. De är avrundade till jämna hundra- eller tusental och 

åtföljs av något av de ord som markerar detta. Både mindre och större kommuner tar upp 

invånartalen. 14 kommuner beskrivs som småstäder eller med småstadens egenskaper. I 24 

kommunbeskrivningar används ordet storstad men då inte om kommunen vars 

kommunbeskrivning det är, utan till exempel om andra städer dit det är möjligt att ta sig. De 

mindre kopplar dock ofta invånartalen till annat och till positiva föreställningar som rör 

kommuners storlek.   

I vissa av kommunbeskrivningarna finns två invånartal med. Ett är antalet invånare nu, det 

andra antalet i en önskad framtid. Det framtida invånartalet beskrivs som, bland annat, ett mål 

eller en vision. Fler är de kommunbeskrivningar där det står att antalet invånare ökar. Dessa 

beskrivningar lyfter genom detta fram både framtidsutsikterna i kommunen och att andra 

också flyttar dit. I en del står det även om hur invånarna valt och väljer att bosätta sig i 

kommunen. 

Att kommunens areal på något sätt omnämns är betydligt ovanligare. Det förekommer bara 

i ett fåtal kommunbeskrivningar. Det är de till ytan största och näst största och en som 
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tvärtom är bland de minsta som skriver ut det i kommunbeskrivningen. Dessutom nämns 

Flens kommuns areal i kommunbeskrivningen, i en jämförelse mellan Flens storlek och 

Stockholms. Med jämförelsen lyfts det fram att Flen har färre invånare på större yta. Det visar 

på en brist på trängsel som förknippas med landsbygden. Även i en annan av de få 

kommunbeskrivningar som tar upp arealen, och som nämner att kommunen är en av de 

största, görs kopplingen till brist på trängsel. Den som istället är en av de minsta beskrivs som 

unik just av den anledningen och kommunens storlek kopplas till närhet och lugn.        

En del av uppgifterna om kommuners storlek och invånartal innehåller ytterligare uppgifter 

om hur invånarna fördelas inom kommunen, till exempel med extra uppgifter om antalet 

invånare i tätorten. Befolkningens sammansättning åldersmässigt berörs i några få 

kommunbeskrivningar, alltid med fokus på ungdom. Precis som när befolkningsökningen och 

viljan att flytta dit lyfts fram är det för att visa på kommunens framtidsutsikter.  

 Två kommunbeskrivningar sticker ut när befolkningen behandlas. Det är Örebros och 

Botkyrkas. I Örebros tas, tillsammans med antalet invånare, antalet nationaliteter upp. I 

Örebro finns det, enligt kommunbeskrivningen, 150. I Botkyrkas lyfts istället 

mångspråkigheten fram. I kommunen talas 100 språk, står det. Det mångkulturella Sverige 

skiner igenom och lyfts fram – som en tillgång. 

 

 

4.3 Naturen 
Naturen är en kategori som förekommer i 161 av 245 kommunbeskrivningar.  

 

4.3.1 Natur och vildmark 

I många kommunbeskrivningar används bara ordet natur när naturen tas upp. I vissa är den då 

med i någon uppräkning över vad som finns i kommunen men i många får den större 

utrymme.  

Ord som används för att beskriva naturen är bland annat storslagen, dramatisk, fantastisk, 

omväxlande, och vacker. Naturskön används också för att beskriva kommuner. Det är när 

naturen berörs som flest adjektiv används.  

I ett tiotal beskrivs den som vildmark eller bara som vild. Det är både hos kommuner i 

Norrland och neråt landet.. Naturen beskrivs bland annat som orörd och ren. Ren beskriver då 

mer specifika saker som luft och hav.  En anledning att tala om naturen är dess koppling till 

välbefinnande och hälsa, en koppling som förstärks av beskrivningar av naturen som till 
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exempel ren. Att den skiljs från sådant sjukdomsframkallande som stress, som förknippas 

med storstaden, bidrar också.    

Närhet är vanligt i kommunbeskrivningarna, men naturen är på ett sätt närmare och det på 

ett annat sätt. Naturen är ens granne, den finns runt knuten. Föreställningen om naturen som 

motsats till samhället är vanlig, och den finns med i kommunbeskrivningarna. Naturen är 

storstadens motsats. Någon våldsam motsättning finns där inte, men att natur och stad är 

åtskilda syns. Det syns till exempel i Hörbys kommunbeskrivning som beskriver ”flera aktiva 

samhällen” och sedan natur och binder samman de två med men och också.  

I Öckerös kommunbeskrivning blir det nästan poetiskt när naturen beskrivs. “Naturen finns 

här lika vild och storslagen i vinterstorm som mild och leende i sommarsol” står det i den. 

Flera saker ställs mot varandra: det vilda och milda, vinter och sommar, storm och solsken. 

Ordvalen syftar till att skapa en stark bild och en aning dramatik. Naturen är även 

förmänskligad i beskrivningen av den som mild och leende. Det är ändå naturen i stort och 

inte något särskilt som beskrivs.     

 

 

4.3.2 Sjö, hav, skog 

Naturen nämns inte bara med övergripande ord. Sjöar, hav och skogar nämns i 

kommunbeskrivningarna. Det gör också älvar och fjäll. Att vädret nämns, som i exemplet från 

Öckerös kommunbeskrivning ovan, förekommer också i ytterligare några 

kommunbeskrivningar.  

Skogen nämns som skog men även i några fall specificerat till vilken typ av skog. Det är då 

bokskog, som förekommer i tre kommunbeskrivningar. Oftast beskrivs inte skogarna närmare, 

men i några kommunbeskrivningar beskrivs de som bärrika, stilla och stora.   Sjöar nämns på 

två sätt, antingen som en namngiven sjö eller som en mängd sjöar. När det är en mängd sjöar 

kan det stå bara sjöar, det kan stå att det är många eller så kan det stå hur många med siffror. 

Havet förekommer också mycket i kommunbeskrivningarna och till och med havshorisonten 

finns med i en kommunbeskrivning. Stränder och bad lyfts också fram.  

Att naturen sammankopplas med sådant man kan göra ute i naturen är vanligt i 

kommunbeskrivningarna. Kanske kan det ses som ett sätt att förstärka intresset för naturen, då 

dessa omnämnanden fokuserar på mänsklig aktivitet.  

Som tidigare sagts innehåller naturbeskrivningarna fler och mer varierande adjektiv än 

andra delar av kommunbeskrivningarna. Älvar är brusande, sjöar glittrande, skogar djupa. Det 

kan bero på att en av de saker som naturbeskrivningarna bidrar med i 
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kommunbeskrivningarna är att den levandegör texten. Flens kommunbeskrivning innehåller 

ett bra exempel på hur naturen kan tas med och användas för att levandegöra en bild av en 

kommun. I den tas flera olika delar av naturen upp. Sjöar, skog och ekhagar nämns. Och så 

nämns leråkrar. Leråkrar är inte en del av vår natur som vi har en särskilt positiv bild av. De 

är leriga och lera är varken vackert eller idylliskt. Med en brungrå färg och sin koppling till 

regnigt väder, är leråkrarna knappast den skönmålade naturen. 

 

 

4.3.3 Människoskapad natur 

Det är inte bara den naturliga miljön som kan ge mervärde. Tre typer av människoskapade 

miljöer förekommer i kommunbeskrivningar. Det är vissa typer av stadsmiljö, det är 

lantbruksmiljöer och det är friluftsområden.  

Det är inte många kommunbeskrivningar som innehåller något om stadens bebyggelse. 

Den stadsmiljö som tas upp är kännetecknas av att den är äldre. Två kommunbeskrivningar 

innehåller uppgifter om den medeltida stadskärnan och en om sekelskifteshus. I andra tas 

stadskärnan och boendemiljön upp men mindre specifikt, med beskrivningar som charmig 

och fantastisk.  

I Hjos kommunbeskrivning framhävs stadsmiljön som tydligast. I den står det att 

”Trästaden är en av de finaste boendemiljöerna som skapats i Sverige. Idag finns bara ett fåtal 

kvar och Hjo är en av dem”. Bebyggelsen beskrivs alltså som fin och ovanlig. Genom att 

skriva att det idag bara finns några kvar sägs bebyggelsen vara inte bara ovanlig, utan något 

som bevarats, som är gammeldags och som möjligen ska uppfattas som mer äkta än moderna 

betonghus.  

Lantbruksmiljöerna, den andra typen av människoskapad miljö som nämns i 

kommunbeskrivningarna, omnämns på olika sätt. Lantbruksmiljön är även den natur, men den 

är kontrollerad av människan. I kommunbeskrivningarna omnämns den bland annat som 

öppna landskap, odlingslandskap, kulturbygd och helt enkelt landsbygd. I en 

kommunbeskrivning berättas det om fruktodlingar.    

Den tredje typen av människoskapad miljö som tas upp är friluftsområden och i några 

kommunbeskrivningar parker. De kan ses också som en sorts kontrollerad natur. 

Friluftsområden är också till för att människor ska använda dem.  
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4.3.4 Naturen som idé 

Naturen fyller flera funktioner i kommunbeskrivningarna. Den är inte bara ett intresse i sig, 

utan levandegör också bilden av kommunen. Naturen fungerar som en kuliss, uppmålad för 

att ge djup åt kommunbeskrivningen. När naturen står tillsammans med fritidsaktiviteter 

fungerar den också som kuliss för den eftertraktade, aktiva fritiden.  

Naturen är nästan något odelat positivt i kommunbeskrivningarna. Det är bara när det ställs 

upp ett motsatsförhållande mellan närhet till naturen och ”storstadens” fördelar, till exempel 

ekonomisk tillväxt, som något mindre bra med naturen syns. Man kan inte leva på natur 

allena. I kommunbeskrivningarna finns aldrig någon koppling mellan ekonomi och natur. 

Landsbygd och skog är kuliss, inget mer.  

Naturen förstärker också de värden som lyfts fram när närhet och lantlighet behandlas. 

Närhet till naturen betyder lantligt. Naturen sätts då oftast upp som en motsats till det negativa 

med staden.  

Naturen används också i liknelser och metaforer, och jämförelserna och kopplingarna till 

andra värden står då utskriven. Två exempel på det är Älvkarlebys kommunbeskrivning och 

Kirunas kommunbeskrivning.  

I Älvkarlebys kommunbeskrivning står det att kommunen ligger där ”Dalälven möter 

havet”. Där möts också ”vatten och land”. I kommunbeskrivningen används dessa 

naturförutsättningar, dessa möten, och förs över till människorna som kanske också, står det, 

möts oftare än vanligt i Älvkarleby. Naturen kopplas till det värde man vill lyfta fram, 

nämligen mellanmänsklig närhet och möten.  

I Kirunas kommunbeskrivning används också naturen för att få fram en idé. I den står att 

ambitionerna är höga som fjäll och ”Vår övertygelse om människors lika värde” är som 

malm, ”djup och värdefull”. ”Vidderna” är stora och därför finns rum för nytänkande och för 

ursprung.  

 

 

4.4 Kultur och fritid 
Kultur och fritid är en kategori som förekommer i 132 kommunbeskrivningar.  

 

4.4.1 Fritid 

När fritidssysselsättningar tas upp är det både som bred grupp, ”en aktiv fritid”, och med 

specifika sysselsättningar.  
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De specifika sysselsättningar som tas upp är främst uteaktiviteter. Naturen antas intressera 

alla, vilket också märks på att naturen är den näst vanligaste av innehållskategorierna. 

Uteaktiviteternas är inte bara kopplade till naturen genom var och hur de utövas, kopplingen 

förstärks också genom formuleringarna i kommunbeskrivningarna.  

Annat som utmärker de sysselsättningar som tas upp är att de är individuella och alltså 

utövas ensam eller med några få andra.  

De specifika aktiviteter som främst tas upp är fiske, bad, skidåkning och golf. Fiske 

förekommer i 17 kommunbeskrivningar, bad i 15, skidåkning i 7 och golf i 7 

kommunbeskrivningarna. Många av de specifika fritidsintressena nämns bara någon enstaka 

gång, till exempel kajakpaddling och dykning. Skoteråkning tas upp i två norrländska 

kommunbeskrivningar.  

De mer allmänna omnämnandena av fritiden formuleras på flera sätt. Ordet fritid används, 

både ensamt och i sammansättningar. Det förekommer i 36 kommunbeskrivningar. 

Hänvisningar till föreningar och föreningslivet förekommer i 28. Sammansättningar med 

frilufts- förekommer i 24 kommunbeskrivningar. Den vanligaste av de sammansättningarna är 

friluftsliv. Andra ord som förekommer är idrott och rekreation. Rekreation förekommer i 11 

kommunbeskrivningar, antingen tillsammans med ord som möjligheter och förutsättningar 

eller kopplat till områden vigda för rekreation. Flera av sätten som tillgången på 

fritidssysselsättningar formuleras på har med områden. Det är särkilt de vagare allmänna 

hänvisningar till fritidsaktivitet som nämner områdena där den kan utövas. Det är då hallar 

och friluftsområden men kan även vara naturen, till exempel skogar.     

Ingen kommun tar upp elitidrottslag i sin kommunbeskrivning. De stora idrotterna lyser 

med sin frånvaro. Fotboll förekommer bara en gång och då är det i en formulering om 

närheten till ”barnens fotbollsmatch”. Bandy förekommer i en kommunbeskrivning i samband 

med en inomhushall som är Sveriges första. Det är dock bygget av denna hall som ligger i 

fokus då det skedde tillsammans. Det är gemenskapen som lyfts fram. Det skiljer 

omnämnandet från andra omnämnanden av fritidsintressen som oftast saknar koppling till det 

gemensamma. Där finns bara ett antagande om gemensamma intressen, delade av läsarna.  

 

 

4.4.2 Kultur 

När kulturen behandlas är formuleringarna mer allmänna än när fritiden behandlas. De 

specifika aktiviteter som förekommer när fritiden behandlas har i princip ingen motsvarighet 

när det gäller kulturen. Kulturen tas oftast upp med just ordet kultur, ensamt eller sammansatt. 
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De vanligaste sammansatta formerna är kulturutbud och kulturliv, men även till exempel 

kulturarrangemang förekommer. Kulturen förekommer oftare tillsammans med annat, som 

fritidssysselsättningar, medan fritidsysselsättningar oftare tas upp för sig, med egna meningar 

tillägnade dem.  

Kanske ses de mer specifika kulturföreteelserna som nischade och därmed uteslutande och 

det är därför de inte nämns. Kanske har det med idéer om den fina och populära kulturen som 

motpunkter att göra.  

Specifika kulturarrangemang nämns i färre än tio kommunbeskrivningar. I dem är det lite 

av varje som tas upp. Filmproduktion, musikfestival, museer, en utställning och en teater är 

sådant som då nämns i dessa kommunbeskrivningar. Kulturarrangemangen är olika kända och 

behandlas olika. Vissa nämns vid namn, andra inte.  

Teatern som nämns är Glada Hudik i Hudiksvall. I kommunbeskrivningen står det om 

teatern att den gjort ett ”segertåg över världen”. Glada Hudik-teatern är kanske det idag mest 

kända med Hudiksvall, en sådan sak som man brukar säga sätter en ort på kartan. Det är 

annars få sådana saker med i kommunbeskrivningarna, både när det gäller kultur och fritid.  

Nils Holgersson är den enda litterära referensen i kommunbeskrivningarna. I Skurups 

kommunbeskrivning hälsas det välkommen till hans hembygd. Annars finns inga fiktiva 

personligheter med i kommunbeskrivningarna och inte heller några kända svenskar finns 

med.  

Ett sätt som kultur och fritid beskrivs i vissa kommunbeskrivningar är som möjligheten till 

upplevelser. Både kultur och fritid, arbete och vardag inkluderas då. Mindre vardaglig är den 

kommun som drar upplevelser till sin spets och lockar med äventyr och den kommun som i 

sin kommunbeskrivning utlovar ”gastar, guld och sjunkna skepp”.  

 

 

4.4.3 Ekonomiska aspekter 

Precis som när det gäller andra kategorier finns ingen helt klar gräns mellan kultur och fritid 

och andra kategorier. Det är främst ekonomin som kultur och fritid glider ihop med.  

Shopping är både ekonomi och mångas intresse. I kommunbeskrivningarna tas det upp 

som båda. Ord och uttryck som används när shopping behandlas är bland annat det 

kommersiella utbudet och shopping. I två kommunbeskrivningar tas köpcentrum upp. Handel 

är dock inget speciellt vanligt ämne i kommunbeskrivningarna.   

Turism är både jobb och semester. När det tas upp i kommunbeskrivningarna vinklas det 

olika. I vissa behandlas turistattraktioner helt eller delvis som en del av kultur- och 
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fritidsutbudet, i vissa fokuseras det på hur många som turistar i kommunen, oftast i 

förhållanden till antalet invånare. Fokus ligger dock sällan helt och hållet på turismen som 

ekonomisk bransch, med undantag för i någon uppräkning av branscher.   

Den tydliga ekonomiska aspekten hos turismen kan inte ignoreras men den lyfts inte fram i 

kommunbeskrivningarna, utan fokus ligger på hur många turister som kommer till kommunen 

och vad de kommer för att se. Bland de fritidsysselsättningar som lyfts fram får också de 

ekonomiska aspekterna stå tillbaka. Golf, alpin skidåkning och fiske kostar pengar men det är 

aktiviteten i sig själv som lyfts fram, på ett sätt som får den att framstå som individualistisk. 

Som tidigare sagts är naturen i sig ett återkommande tema i kommunbeskrivningarna och 

naturen antas intressera alla. De fritidssysselsättningar som lyfts fram är sådana som utövas i 

naturen och vars mest framträdande egenskap är att de är ”aktiva”. Genom detta framträder ett 

ideal för vad fritiden ska användas till.  

 

 

4.5 Historia 
Historien nämns i mellan 27 och 38 kommunbeskrivningar, beroende på om man begränsar 

det till tydliga omnämnanden av kommunens historia eller om man även inkluderar mindre 

tydliga hänvisningar till en ”historia” av att det varit på ett visst sätt eller till traditioner.  

Det är en liten kategori, mycket mindre förekommande än någon av de andra kategorierna, 

och den är också starkt ihopkopplad med, och fungerar som komplement till, de andra.  Men 

av de 27 kommunbeskrivningar som tydligast tar upp historien är det flera där det är det som 

främst tas upp.  

 

 

4.5.1 Historia 

I de 27 kommunbeskrivningarna som tydligt tar upp kommunens historia, med ordet historia 

eller med en tidsangivelse, hanteras historien i de flesta fall som något kommunen har eller så 

används med. Det historiska formuleras dock olika i olika kommunbeskrivningar.  

Tio kommunbeskrivningar innehåller uppgifter om hur lång kommunens historia är. Det är 

1000 år i tre kommunbeskrivningar, medeltiden i fyra, 1500-talet i en, 75 år i en och 10 år i 

en. För att historien ska tas upp i kommunbeskrivningen verkar det krävas att den sticker ut. 

Sju av kommunbeskrivningarna pekar alltså på anor från medel eller vikingatid. Både de 
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tidsperioderna ligger inte bara långt tillbaka i Sveriges historia, de har också en positiv 

sagolik roll i kulturen.   

I två kommunbeskrivningar tas historien upp mer indirekt, när sevärdheter i kommunen 

behandlas. Bland sevärdheterna i den ena kommunen finns fornminnen och i den andra finns 

två världsarv: vikingastaden Birka och 1600-tals bygget Drottningholms slott. Birka är bland 

många känd som Sveriges första stad. Omnämnandet av världsarven ger historisk glans åt 

kommunen, samtidigt som de ger en antydan av eventuella intäkter från turism.     

De övriga femton kommunbeskrivningarna har med historia utan att den blir specifik. 

Historien beskrivs med ord som inte alls rör dess innehåll, som intressant, eller med ord som 

bara ytligt rör innehåll, som kunglig. Mer innehållsriktad specificering finns i de 

omnämnanden av kulturhistoria och ekonomisk historia som förekommer i några 

kommunbeskrivningar. Hur företagandet på orten sett ut i det förflutna nämns då i samband 

med att dagens företagande tas upp.  

 

 

4.5.2 Tradition 

Ytterligare elva kommunbeskrivningar innehåller hänvisningar till historien genom att det i 

dem skrivs om traditioner och hur det brukar vara.  

Traditionerna upprätthålls som ett värde i sig, men de sätts ofta i samband med kultur, 

egenskaper som värdesätts och i något fall med ekonomin. På ett sätt kan det traditionella 

kopplas ihop med närheten och andra immateriella värden, som i kommunbeskrivningarna 

framstår som lantliga och annorlunda.  

När det skrivs om traditioner och hur det varit finns det oftast också med något med 

betydelsen att det så ska förbli. Det kan vara uttryckligen utskrivet eller underförstått. Sådant 

som tradition och nyskapande kopplas också samman och får komplettera varandra.  

I Rättviks kommunbeskrivning nämns ”bevarade traditioner”. I det kan de luta sig mot de 

tidigare bilder som funnits av kommunen och av Dalarna som mer traditionellt och mer äkta. 

 

 

4.6 Ekonomi 
Ekonomin omnämns i 123 kommunbeskrivningar. Ekonomin är en kategori med skiftande 

innehåll. Den inbegriper företag och företagande men också kommunal ekonomi.      
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4.6.1 Företag 

I kommunbeskrivningarna förekommer två sätt att skriva om företag. Det ena är att skriva om 

antalet företag eller branscher som finns i kommunen. Det andra är att fokusera på ett eller ett 

par företag, eller branscher, och nämna dem mer specifikt. De två sätten skiljer sig genom att 

det ena fokuserar på bredd, det andra på spets.   

Antalet företag kan anges som en siffra eller bara uppges vara många. Språkligt är de 

meningar som tar upp företag med siffror likartade; idémässigt är de också det. När en siffra 

på antalet företag uppges, finns där ett underliggande antagande om vad läsaren vet och 

föreställer sig. Om inte siffran antogs uppfattas som bra skulle troligen den inte vara med och 

uppgifterna om företagandet vore formulerade annorlunda.  

När fokus ligger på specifika företag är det istället igenkännandet och kunskapen om dessa 

företag som antas finnas hos läsaren. Dock finns det ofta med en branschbestämning för 

företagen. Branscherna kan vara breda, välkända eller smala och mer ovanliga. De ovanligare 

kräver lite mer förkunskap från läsaren för att uppgifterna ska säga någonting. I vissa 

kommunbeskrivningar tas specifika branscher upp men inte specifika företag. Språket är mer 

skiftande när det är specifika företag som tas upp än när det är företag som en massa. Företag 

och branscher beskrivs som till exempel världsledande och expansiva.  

Ludvikas och Bergs kommunbeskrivningar ger exempel på de två sätten att presentera 

företag. I Bergs står det ”redan idag har kommunen nästan 1200 företag”. I Ludvikas står det 

”ABB och STRI är världsledande inom elkraftöverföring och investerar för framtiden. 

Spendrups bryggeri, Säfsen Resort och gruvindustrin är andra som satsar stort”. I Bergs 

kommunbeskrivning presenteras företagen som en massa, medan det i Ludvikas är specifika 

företag och branscher som nämns. Båda visar på att ekonomin växer, Ludvika genom att 

skriva att företagen investerar och satsar, Berg genom att skriva att de redan idag har denna 

mängd företag. Underförstått då är att den kommer öka. Ekonomin tar då upp en större del av 

Ludvikas kommunbeskrivning än den tar av Bergs.  

 

 

4.6.2 Abstraktare ekonomi 

Företag är konkreta, med anställda och med lokaler, men annat som tas upp som har med 

ekonomi att göra är mer abstrakt. Det är sådant som beskrivs som ett klimat eller med olika 

sammansättningar som slutar på -anda. Dessa uttryck ger bilden av något som omgärdar och 

genomsyrar hela kommunen. Många av dessa uttryck har med invånarnas möjlighet och 
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förmåga att starta nya företag att göra. De senaste årens fokus på småföretagande i det 

politiska samtalet speglas här i kommunbeskrivningarna.  

Ett sätt att göra talet om företagsklimat mindre abstrakt är att hänvisa till resultaten när 

företagsklimat rankats av Svenskt Näringsliv. Det görs i två kommunbeskrivningar.  

Syftet med beskrivningarna av ekonomiska realiteter och ekonomiskt klimat är att visa att 

kommunen inte är någon nedläggningsbygd. Motsatsen till nedläggningsbygd är en kommun 

som ser framåt.  

Olika ord uttrycker det i olika kommunbeskrivningar. Bland annat används framtidstro, 

utvecklingslust och drivkraft. Ett annat ord som används är nytänkande, i kombination med 

likartade ord eller motsatser, kopplat till utbildning och näringsliv. Kopplingen till ekonomin 

är olika tydlig i olika kommunbeskrivningar.      

Fast det ofta står om framtidstro i kommunbeskrivningarna är ambition inte ett särskilt 

vanligt förekommande ord. Det används några gånger om kommunens arbete, men större 

ambitioner, och en bredare användning av ordet ambition, förekommer bara i två 

kommunbeskrivningar. Stockholms kommunbeskrivning är en av de två som innehåller ordet 

ambitioner. Ambitionen är att vara en stad i världsklass.    

Globaliseringen syns också i detta. Atmosfärerna är internationella i två kommuner enligt 

deras kommunbeskrivningar. Internationell är ett ord flera kommuner använder och det 

beskriver varje gång en övergripande stämning på orten och är kopplat till ett eller ett par 

företag.  

Ett exempel på hur dessa uttryck används kan hämtas från Gnosjös kommunbeskrivning. I 

den står att ”här finns en expansiv småföretagaranda som är unik i Sverige”. Gnosjö nämner 

också den kända Gnosjöandan. I Sigtunas kommunbeskrivning binds historien samman med 

framtiden. Kommunen beskrivs som ”en framtidskommun med rötterna i Sveriges historia”. 

Historien används för att ge bakgrund till kommunens utveckling och även för att visa att det 

är en kommun med längre perspektiv. Trots att kommunbeskrivningen innehåller flera 

hänvisningar till historien är det tydligt att kommunen har siktet inställt på framtiden. 

Ett exempel på hur framtidstron kan lyftas fram på olika sätt kan Lunds 

kommunbeskrivning ge. I den lyfts framtidstron genom invånarna, som ”vill förändra 

världen”. Det är inte ovanligt att framtidstron läggs över på invånarna, att det är de som vill 

något. Till exempel Ödeshög skriver att i kommunen ”bor människor som ser infarten istället 

för avfarten”. De olika sätten att uttrycka sig kan ses som uttryck för de stora skillnaderna 

mellan orterna. Som gammal, respekterad universitetsstad kan Lund dra på stora ambitioner, 
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medan Ödeshög är en liten kommun där man kanske måste tänka utanför lådan för att se 

fördelarna. 

 

 

4.6.3 Kommunal service och inriktning 

Kommunal service är inte enbart en ekonomisk angelägenhet. I många kommunbeskrivningar 

hanteras den tillsammans med det övriga utbudet på orten och kan då finnas med i 

uppräkningar på fördelarna med kommunen.  Den kommunala servicen hålls i flera 

kommunbeskrivningar ihop med kommersiell service. Vanligast är att ordet service används. 

Det är brett och ospecifikt. Det av det offentliga som tas upp mer specifikt är främst 

utbildning, men även vård, omsorg och beslutsfattande nämns i några kommunbeskrivningar.  

Universitet tas främst upp om de ligger i grannstäderna, men två kommuner skriver om 

universitet som ligger i kommunen. Ordet högskola används i två kommunbeskrivningar. 

Skolan nämns i 21 kommunbeskrivningar, antingen för att den har bra kvalitet, för att det 

satsas på den eller för att den är nära. I tre kommunbeskrivningar står det om priser som 

skolan tilldelats. I en kommunbeskrivning beskrivs äldreomsorgen som prisbelönt. 

Gymnasieskolan nämns i tre kommunbeskrivningar. Ett av de gymnasier som nämns är 

”landets enda motorcrossgymnasium”. I tre kommunbeskrivningar nämns sjukhus.  

Att skolan inte tas upp mer kan ha att göra med hur grundläggande den är som 

samhällsfunktion eller hur den i allmänhet presenteras i det offentliga samtalet. När servicen 

lyfts fram i kommunbeskrivningarna är det med ord som högkvalitativ, god och utmärkt.    

Hållbarhet, främst ekologisk, lyfts fram i vissa kommunbeskrivningar. Det ger en guldkant 

till, och en tydlig inriktning på, kommunens arbete. Det beskrivs som ett mål, som en satsning 

eller som något kommunen är bra inom.  

Ett exempel på en kommunbeskrivning med ett tydligt fokus på hållbarhet är Borås. Halva 

kommunbeskrivningen ägnas åt att beskriva stadens fokus på miljön. Borås beskrivs som en 

kommun med målet att vara ”en ledande miljökommun” och att ha ”hållbar utveckling”. 

Dessutom står det om kommunen att ”miljöarbetet är väl utvecklat”. Borås 

kommunbeskrivning kan vara en av få texter som är anpassade för yrket som söks. 

Beskrivningen följer nämligen med en platsannons för ett jobb på miljöförvaltningen. Andra 

platsannonser från Borås som låg ute samtidigt, eller som lagts ut senare, har inte haft någon 

kommunbeskrivning alls.   
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4.6.4 Vardagsekonomi  

Vardagsekonomin för en undanskymd tillvaro i kommunbeskrivningarna. När invånarnas 

utgifter tas upp är det främst i form av boendekostnader och i några fall levnadskostnader. 

Det är billigt, låga priser och prisvärt. Boendet är bra eller så är det till och med ett 

drömboende. Överhuvudtaget är det att man får mycket för pengarna som lyfts fram. Flera av 

kommunerna som tar upp de låga priserna framställer det som att kommunen är något 

oupptäckt, där det är billigt eftersom ingen vet hur bra det är. Låga priser kopplas också till 

lantlighet.  

Två kommunbeskrivningar sticker ut när det gäller vardagsekonomin. Den ena är 

Ödeshögs där den gratis parkeringen tas upp. Den andra är Kävlinges. I den tas den låga 

kommunalskatten upp. Skatter nämns annars inte i kommunbeskrivningarna.    

 

 

5 Diskussion 
Innehållskomponenten ”arbetsgivaren” i platsannonser, som Helgesson (2011) skriver om, 

innehåller sakliga uppgifter och fakta om arbetsgivaren. Så har inte kommunbeskrivningarna 

visat sig vara uppbyggda. I kommunbeskrivningarna består fakta av upplysningar om antal 

invånare, upplysningar om läge samt en del av det som står om ekonomin. Dessa 

upplysningar är underordnade och har som funktion att skapa en bakgrund till den positiva 

bild som skapas. Det framgår tydligt att syftet med kommunbeskrivningarna är att ge en 

positiv bild av kommunen. Naturbeskrivningarna är intressanta i detta sammanhang, för fast 

de är faktabaserade fungerar de främst som en kuliss.  

Genom detta underordnande av fakta liknar kommunbeskrivningarna mäklarannonserna. I 

mäklarspråket gäller det också att lyfta fram det positiva, och rena fakta kommer i andra hand. 

Det är en av de saker som gör att språket uppfattas som ”säljande”. Många av de drag som 

identifieras som genretypiska för mäklares annonser i ”Generösa sällskapsytor eller 

ljusinsläpp från höga fönster” (Ekman 2010) är dock rent faktabaserade och presenterar fakta 

om till exempel bostadens läge. Både uppgifter om områdets namn och om avstånd 

förekommer då. Ekman tar upp kommunikationer och närhet till utbud av service som typiska 

drag, som inte är obligatoriska drag men vanligt förekommande. Det är samma slags uppgifter 

som förekommer i kommunbeskrivningarna. Likheterna finns både i innehåll och i 

formuleringar.  
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Ekman visar dock på att pendlingsmöjligheterna nämns oftare i mäklarannonserna från 

Stockholm än i de från Göteborg (2010 s. 11). Det var inte de enda skillnader, när det gäller 

vad som tas upp, mellan bostadsannonser från de olika städerna som Ekman fann i sin 

undersökning. Kommunbeskrivningar från olika delar av landet liknar dock varandra mycket 

och det verkar inte finnas till exempel ett typiskt norrländskt sätt att skriva 

kommunbeskrivningar. Små skillnader finns, skoteråkning tas till exempel bara upp av 

Norrlandskommuner, men det är bara två av Norrlandskommunerna nämner den 

sysselsättningen. Det som mest skiljer kommunbeskrivningarna från olika landsändar åt är det 

som är kopplat till det geografiska läget så som vilka städer som nämns. En tydlig uppdelning 

i storstad och landsbygd finns som sagt men den finns över hela landet. Formuleringar som 

härleder ur denna uppdelning finns både i Stockholms kranskommuner och i Norrlands 

inlandskommuner. 

 I kommunbeskrivningarna är de mjukare värdena, och det som i Helgessons avhandling 

faller inom det ”medarbetarorienterande”, vanligare. De hårdare värdena är främst 

representerade av kategorin ekonomi och dess uppgifter om näringslivet på orten. Precis som 

i platsannonserna syftar den informationen till att ge en bild av avsändaren som framgångsrik. 

Det framstår som ett av kommunbeskrivningarnas huvudsyften. Helgesson visar att bland 

annat fakta om arbetsgivarens storlek i platsannonserna fyller det syftet. Det gör det även i 

kommunbeskrivningarna, men mindre tydligt. Ett annat huvudsyfte med 

kommunbeskrivningarna är att ge en bild av kommunen som bra att bo i. Mjukare värden som 

rör fritid, kultur och natur samt formuleringar om trygghet och barnvänlighet bidrar till att 

kommunbeskrivningarna uppfyller det syftet. Fokus ligger på att få kommunen att framstå i 

positiv dager och det påverkar stilen på texterna. Det är inte en uppräkning av fakta, inte ens 

när läge och storlek avhandlas.  

Närheten och tryggheten har visat sig vara bland de vanligast förekommande mjuka 

värdena. De skrivs både ut och finns med mer implicit i kommunbeskrivningarna. Ekman har 

även funnit att trygghet är något som kommer upp i mäklarannonser, ofta tillsammans med 

lugn. Naturen som tema, som är så vanligt i kommunbeskrivningarna, kan bidra till bilden av 

den trygga orten, särskilt när den beskrivs som nära, orörd och ren, men är också ett värde i 

sig. Det naturliga framställs ju ofta som bra för människan.  

Kommunbeskrivningarna är inte, av det undersökta materialet att döma, anpassade efter 

vilka arbeten som det söks folk till. Det bara Borås som möjligen har gjort en sådan anpassad 

kommunbeskrivning, men inte ens när det gäller den kommunbeskrivningen kan det sägas 

säkert. I någon kommunbeskrivning togs sådant som hade med barn upp och platsannonsen 



 32 

som kommunbeskrivningen hörde till var för en lärartjänst. Barn är dock ett tema som 

förekommer i andra kommunbeskrivningar där ingen sådan koppling finns så det går inte att 

säga att det är en anpassning av innehållet efter tjänsten utan att det finns mer material från 

kommunen att jämföra med. Att innehållet i kommunbeskrivningarna inte är anpassat efter 

tjänsten kan ha att göra med att de inte i första hand är information eller reklam för 

kommunen som arbetsgivare utan för kommunen som boplats. Det kan också ha att göra med 

att de tilltänkta mottagarna, den som kommunen ska sälja in sig till, inte bara är den blivande 

anställda utan också hens familj. Helgesson tar också upp hur platsannonsen och särskilt 

innehållskomponenten ”arbetsgivaren” kan fungera som reklam riktad till andra än den 

arbetssökande (Helgesson 2011 s. 305–308). Kommunerna har inte leverantörer och 

finansiärer på samma sätt som företag har, men de har invånare.  

En del av det som tas upp i kommunbeskrivningarna är samma saker som tas upp i annan 

kommunal marknadsföring och som ligger i fokus när man försöker lyfta en kommuns 

anseende. I rapporten om Tierps marknadsföring (Algerstam & Ekholm, 2009) visas det på att 

kommunikationerna är en av de saker som det satsats på, och kommunikationer har visat sig 

vara ett vanligt tema i kommunbeskrivningarna. Kommunikationer betyder både resor och 

pendling, vanligt förekommande i vår samtid. Bara för några år sedan kunde man höra 

ledande politiker uppmana folk att vara redo att flytta för att få jobb.  I 

kommunbeskrivningarna är kommunikationerna dels kopplade till arbete, dels till shopping 

och konsumtion. Kommunikationer kunde nästan lika gärna ha behandlats inom kategorin 

ekonomi, som under läge.  

Hur kommunbeskrivningarna samverkar med annan kommunal marknadsföring och 

information är exempel på något vidare forskning skulle kunna inrikta sig på. Det finns 

mycket som skulle kunna tjäna på vidare undersökning.  En undersökning av grammatik och 

grammatiska relationer i kommunbeskrivningarna skulle kunna fördjupa kunskaperna om 

genren. Grammatik och grammatiska relationer har inte undersökts i den här undersökningen, 

men har inte heller stuckit ut. Inget med det rent språkliga som grammatik eller 

meningsbyggnad verkar typiskt för just kommunbeskrivningarna som genre. Det är innehållet 

som är genrebundet.  
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6 Sammanfattning och avslutning 
Den här studien undersöker kommunbeskrivningarna som står med i platsannonser och lyfter 

fram hur de ser ut och vad som tas upp i dem. Det har visat sig vara mycket gemensamt 

mellan kommunbeskrivningarna. Man kan klart säga att det finns genrekonventioner för vad 

som tas upp. Det har blivit tydligt att syftet med kommunbeskrivningarna är att skapa en 

positiv bild.  

Naturen har varit mycket framträdande och har även använts för att förstärka 

beskrivningarna av läge. Naturvistelser har visat sig som ett ideal som fritidssysselsättning. 

Fritiden ska även vara aktiv. Bara det att det finns natur i kommunen har visat sig vara något 

man tar upp.  Vissa värden har visat sig återkomma genom kommunbeskrivningarna, främst 

trygghet och närhet och företagande. Företagsklimatet på orten framhålls och hos invånarna är 

olika egenskaper som kan kopplas till företagsamhet något som lyfts fram. Man vill ge uttryck 

för framtidstro. Mindre kommuner, vars storlek skulle kunna ses som något negativt, lyfter 

istället fram det som en fördel och kopplar då storleken till närhet.  Några motsatspar används 

mycket och tydligast av dem var stor/liten. I kommunbeskrivningarna återfinns en 

motsättning mellan det stora och det lilla men de fungerar också som komplement till 

varandra. I vissa kommunbeskrivningar används pronomenet vi om kommunen, i vissa du om 

läsaren, men det vanligaste var att kommunbeskrivningarna var formulerade utan pronomen. I 

en del hade ett direkt tilltal valts och det hälsades välkommen.     

Kalle Moreaus flygning har sina motsvarigheter i de undersökta kommunbeskrivningarna 

och de motsvarigheterna finns i upplysningarna om fritidssysselsättningar som kommunerna 

erbjuder. Det är inte lika direkt, men så har inte heller de samma sorts personliga utformning. 

Ingen av de undersökta annonserna har lyft fram en känd person. Ingen har haft en person 

som avsändare. Man hade kunnat tänka sig en kommunbeskrivning skriven av 

kommunstyrelsens ordförande, men någon sådan har inte funnits.  

Den annons och den kommunbeskrivning som uppmärksammade mig på genren visade sig 

vara synnerligen avvikande från övriga i genren. Den var bland dem unik i sin utformning.  
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Bilaga 1. Exempel på kommunbeskrivning från annons i 
Dagens Nyheter.  
Nedanför till vänster hela annonsen, med kommunbeskrivningen 
tydligt avskiljd över annonsrubriken. Till höger 
kommunbeskrivningen utklippt.  



 36 

 
Bilaga 2. Exempel på kommunbeskrivningar från annons på platsbanken.  
Nedan första sidan ur annons med en av de längre kommunbeskrivningarna, som är de två 
första styckena. Nästa sida fyra kommunbeskrivningar utklippta ur sina annonser. 
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