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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg 

ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv 

och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett 

Muminland på platsen. Vi har analyserat 20 insändare publicerade under perioden september 2017 till 

september 2018. Genom en kritisk diskursanalys har vi undersökt vad som skrivits om ämnet på 

insändarsidorna, för att vidare se hur det förhåller sig till Karlstads kommuns varumärkesplattform. 

Varumärkesbyggande kring den egna staden har blivit en central del i de allra flesta svenska kommuners 

image-skapande. För att skapa ett framgångsrikt varumärke kring sin stad behöver kommunen också hjälp av 

sina invånare, som förväntas sprida en positiv bild av platsen. Det här kallas word-of-mouth. I insändare kan 

vem som helst skriva om sina tankar och åsikter gällande lokalt aktuella frågor. Många har också uttryckt 

sina åsikter angående det planerade Muminlandet och det är tydligt att det råder en konflikt kring projektet.  
Vi har funnit att det finns en tydlig sida som är för och en som är emot etableringen. Sidan som är för 

framställer sina meningsmotståndare, såsom andra kommuninvånare och olika intresseorganisationer, som 

negativa, inskränkta och bakåtsträvande. De som strävar efter att stoppa etableringen väljer dock att rikta sin 

kritik mot kommunen och kommunpolitikerna. Både politiker och kommunen i stort har anklagats för att 

vara odemokratiska, maktlystna och lögnaktiga. Vår analys har visat att det som skrivs i insändarna stämmer 

dåligt överens med Karlstads kommuns varumärkesbyggande, oavsett om skribenterna är positiva eller 

negativa till Muminlandet. Det kommer sig av den bild som kommunen själva presenterar i sin 

varumärkesplattform, där de beskriver platsen Karlstad som “öppen och välkomnande”. Karlstads kommun 

har länge arbetat fram sitt platsvarumärke och har utåt sett lovordats av flera experter för sin starka image. 

Tidigare forskning har visat att invånarna måste kunna identifiera sig med bilden av staden de bor i, annars 

finns risken att missnöjet mot kommunen växer. När kommunen sedan presenterade planerna kring 

Muminlandet kan det tänkas vara så att vissa av Karlstadsborna inte längre känner igen sig i den nya bild 

som kommunen kommunicerat ut. Det här skulle kunna förklara varför konflikten kring Muminlandet och 

Skutberget blivit så omfattande som den blivit. 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Abstract 

The aim of  this study was to analyze the discourse concerning the planned Moomin park in Karlstad in the 

letters to the editor of  the local newspaper, Nya Wermlands-Tidningen. Today, Skutberget is a place for 

swimming, outdoor life and exercise. In 2017, Karlstad Municipality presented a feasibility study on a 

possible establishment of  a Moomin park at the location. We analyzed 20 letters to the editor published 

during the period September 2017 to September 2018. We have, through a critical discourse analysis, 

examined what has been written about the subject in the letter to the editor section, in order to further see 

how it relates to Karlstad municipality's brand platform. Building a brand to promote your own city has 

become a central part for most Swedish municipalities when creating an image. In order to create a 

successful brand for your city, the municipality also needs the help of  its residents, who are expected to 

spread a positive image of  the city. This is called word-of-mouth. Anyone can write freely about their thoughts 

and opinions regarding local issues in the letters to the editor. A lot of  people have expressed their views on 

the planned Moomin park and it is clear that there is a conflict regarding the project. We have found there 

are two sides of  the conflict, one that says yes to the planned theme park and one that says no. Those who 

advocate a Moomin park make their opponents, such as other local residents and various interest groups, 

out to be negative, narrow-minded and retrogressive. Those who strive to stop the construction of  the park, 

however, choose to focus their criticism towards the municipality and the municipal politicians. The 

municipality as well as the politicians are accused of  being undemocratic, greedy for power and false. Our 

analysis has shown that what is written in the letters to the editor does not agree with Karlstad municipality's 

brand building, regardless of  the writers being positive or negative to the Moomin park. This is because 

Karlstads municipality describes the city as “open and welcoming” in their brand platform. The city has 

been working with their place branding for a long period of  time and has been praised by several experts for 

their ability to create a positive image of  the city. Previous research has shown that the residents must be 

able to identify themselves with the image of  the city they live in, otherwise there is a risk that the 

dissatisfaction toward the municipality will increase. When the plans about a Moomin park became available 

to everyone, it may be possible that some of  the residents no longer recognized themselves in the new 

image that the municipality communicated. This could explain why the conflict concerning the Moomin 

park and Skutberget has become as extensive as it has. 
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1. Introduktion 
Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Det är en omtyckt plats och ses av många 

Karlstadsbor som ett andningshål med vacker natur. Däremot är platsen i behov av en upprustning, men 

åsikterna om hur en eventuell renovering av Skutberget ska se ut går dock isär (NWT, 2017). Under 2017 

presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen 

(Karlstad.se, 2017). Förslaget om den kommersiella temaparken har mött både lovord och kritik, inte minst 

från kommuninvånarna. Bland annat startades en namninsamling för att stoppa planerna på ett Muminland 

(SVT, 2017). Många röster har dessutom höjts på lokaltidningarnas insändarsidor, såväl positiva som 

negativa. Under september 2017 till september 2018 publicerades totalt 69 insändare i Nya Wermlands-

Tidningen (NWT) som berörde etableringen av ett Muminland och Skutberget. Genom en kritisk 

diskursanalys av insändare publicerade i NWT som berör Muminlandet och Skutberget, ämnar denna studie 

undersöka kommuninvånarnas åsikter och även hur diskursen förhåller sig till Karlstads kommuns 

varumärkesplattform.  

1.1 Problemområde 
Att bygga ett varumärke kring sin egen stad och kommun har blivit allt mer populärt, och Karlstads 

kommun är en av många aktörer som har utvecklat en egen varumärkesplattform. Där förklarar de bland 

annat vad kommunen står för och vilka löften man ger till såväl invånare som turister. För att sätta Karlstad 

ytterligare på kartan och locka ännu fler besökare har de nu planer på att låta ett Muminland etablera sig på 

Skutberget. Det är en pågående konflikt inom Karlstads kommun och även bland invånarna ifall det ska bli 

ett Muminland i Karlstad eller inte. Motståndarna till temaparken är rädda för att förlora sin oas och naturen 

som finns där. De två främsta motståndarna till Muminlandet som syns och hörs i den här konflikten är 

Karlstadpartiet livskvalitet och Skutbergets wenner. Karlstadpartiet grundades som en protest mot den 

planerade temaparken på Skutberget, och motsätter sig alla typer av kommersiella satsningar på området 

(Karlstadpartiet.se, 2018). Skutbergets wenner är en förening vars syfte är att bedriva verksamheten kring 

friluftsaktiviteter och motion på Skutberget. De vill att Skutberget ska förbli öppet och tillgängligt för alla, 

och motsätter sig således idén om ett Muminland (Skutbergetswenner.se, 2018). Samtidigt menar 

förespråkarna för temaparken att det kommer att hjälpa såväl Skutberget som resten av Karlstad genom 

ökad turism och ökade intäkter.  

Det är intressant att undersöka det här ämnet då det handlar om ett stort projekt som kan bidra till att 

förändra kommunens image. Det här är relevant, inte bara för Karlstad, utan för alla kommuner som aktivt 

jobbar med varumärkesbyggande kring den egna staden. En viktig del i det varumärkesarbetet är att 

invånarna tycker gott om staden och talar väl om den. En process som i många avseenden liknar den kring 

Muminlandet i Karlstad är Apples vision om att bygga en så kallad flaggskeppsbutik i Kungsträdgården i 

Stockholm (SVT, 2016). Förslaget kom dock att skrotas av stadens politiker under hösten 2018 efter att ha 
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mött omfattande protester från stadsinvånarna (SVT, 2018). Det kan tänkas att den kritik Stockholms 

invånare riktade mot Apple-butiken föranledde politikernas beslut att inte gå vidare med projektet. I de 

insändare vi analyserat har vi hittat liknande tendenser, där Karlstads kommun har stött på mycket kritik för 

sina planer kring Muminlandet. Detta till stor del på grund av att det berör ett välkänt och omtyckt område 

hos många Karlstadsbor, inte helt olikt Kungsträdgårdens betydelse för många stockholmare. Ett definitivt 

beslut gällande byggandet av Muminlandet har i skrivande stund inte tagits. Debatten har växt och engagerat 

såväl privatpersoner som politiker. Lokaltidningarna i Karlstad har publicerat många artiklar och insändare 

som handlat om Skutbergets framtid - och främst Muminlandets vara eller icke vara. I sociala medier har det 

också höjts röster från de båda sidorna. På Facebook har det startats grupper som antingen välkomnar 

Mumin eller protesterar mot etableringen. Bland annat har gruppen “Välkommen Mumin” i skrivande stund 

1600 följare. Även nej-sidan har grupper på Facebook som de använder för att dela information och åsikter. 

En av de största aktörerna där är Skutbergets wenner som i skrivande stund har 2700 följare. Gemensamt 

för de båda nämnda Facebook-grupperna är att de flitigt delar insändare som kan gynna deras egen 

ståndpunkt (Facebook, 2019). En intressant aspekt hade varit att undersöka den rådande diskursen i 

exempelvis kommentarsfält på Facebook som berör ämnet. Insändarna delas frekvent i sociala medier och 

kommentarsfunktionen leder således ofta till en fortsatt diskussion om insändarna. Däremot finner vi det 

mer intressant att undersöka insändare, snarare än Facebook-kommentarer, då de utgör grunden för de 

diskussioner som ofta uppstår på sociala medier.  

 Karlstads kommun och kommunpolitikerna är överlag positiva till Muminlandet medan tidningarna har 

spridit en bild av att kommuninvånarna är mer skeptiska och negativt inställda (NWT, 2018a). En fråga som 

då dyker upp är hur diskursen i insändarna kan tänkas förhålla sig till Karlstads varumärke. 

1.2 Varumärkesplattform för Karlstads kommun och platsvarumärket Karlstad  
På Karlstads kommuns webbplats kan man hitta deras varumärkesplattform (Karlstad.se, 2018). Den 

innehåller information om både varumärket Karlstads kommun och platsvarumärket Karlstad. Detta kan ses 

som kommunens två varumärken. Karlstads kommuns varumärke riktar främst in sig på kommunens 

uppdrag och verksamhet gentemot kommuninvånare och medarbetare. Platsvarumärket Karlstad handlar 

om att locka hit besökare och nya företag. Med andra ord vill man marknadsföra Karlstad som en turist- och 

etableringsstad (ibid.). 

Karlstads kommuns har som vision med sitt varumärke att staden ska vara en plats som är både växande och 

dynamisk. På så sätt vill man främja välfärden så att bättre förutsättningar kan skapas för såväl invånarna 

som företagen. Samtidigt ska den här tillväxten ske på ett sätt som är hållbart ur en ekonomisk, social, 

estetisk och miljömässig synvinkel (ibid.).  
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Platsvarumärket Karlstad har ett varumärkeslöfte som lyder “Varmt välkommen”. Med det menas att deras 

gäster, nya invånare och företag ska trivas och må bra. Dessutom har de tre kärnvärden: glad, livlig och 

driftig. Målet är att Karlstad ska vara en plats med liv och rörelse där alla ska känna sig välkomna. Satsningar 

på bland annat kultur, byggnation, handel och näringsliv ska hjälpa till att sätta Karlstad på kartan. På så sätt 

kan man också öka turismen till staden, vilket i sin tur leder till en livlig och spännande stad. Ordet driftig 

syftar till att det ska finnas en vilja och möjlighet att skapa nya vägar, som gör att man går från ord till 

handling (ibid.).  

Att Karlstads kommun har ett starkt varumärke har tidigare bekräftats av utomstående varumärkesexperter. 

I “Dagens samhälle” uttalade sig Bengt Håkansson såhär: 

“Karlstad har ett starkt varumärke. Få kommuner har ett epitet i folks medvetande, Karlstad 

förknippas alltid med solen. Jag ser inga begränsningar, varumärket fungerar bra både 

emotionellt och funktionellt. Det låter varmt, vänligt, trevligt, ljust och går att bygga vidare 

på.” (Karlstad.se, 2018). 

Även en annan varumärkesexpert vid namn Per Ekman har talat positivt om Karlstad som varumärke: 

 
“Detta måste vara världsrekord i konstruerat platsbegrepp. Finns inget liknande exempel i 

Sverige, det är unikt för Karlstad och det är positivt laddat” (Karlstad.se, 2018).  

   
   

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur diskursen ser ut kring det planerade Muminlandet och 

Skutberget i insändarna publicerade i NWT under perioden september 2017 till september 2018. Vidare vill 

vi undersöka hur diskursen i insändarna förhåller sig till platsvarumärket Karlstad. För att kunna uppfylla 

studiens syfte har vi utformat nedanstående frågeställningar.  

Våra övergripande frågeställningar är: 

1. Hur skildras Muminlandet, Karlstads kommun och andra aktörer i insändarna?  

• Vilka teman är vanligast förekommande?  
• Vilken bild förmedlar insändarskribenterna av de som är för och emot en etablering av ett Muminland i 

Karlstad?  
• Hur målas konflikten upp? Vem eller vilka tillskrivs ansvaret? 
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• Gynnas eller missgynnas en intressegrupp mer än en annan? 

2. Hur förhåller sig diskursen i insändarna om Muminlandet och Skutberget till Karlstads 

kommuns varumärke? 

• Vilka underförstådda antaganden görs i texterna?  

3. Vilka konsekvenser kan diskursen tänkas få för Karlstads kommuns varumärkesbyggande?  

1.4 Definitioner av centrala begrepp 
Här nedan har vi valt att definiera begreppet platsvarumärke. Det är ett begrepp som är en central del i vår 

studie då vårt syfte är att se hur diskursen kring Muminlandet förhåller sig till Karlstads 

varumärkesplattform, där platsvarumärket är en betydande del. Tanken är att du som läsare ska få en klar 

bild över vad ett platsvarumärke är och dess funktion. 

1.4.1 Platsvarumärke  
Syssner (2012, s.11) beskriver platsmarknadsföring som “ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att 

förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats”. Alla kommuner i Sverige arbetar aktivt med att skapa 

bra förutsättningar för arbetstillfällen, tillväxt och utveckling (Syssner, 2012). En viktig del i det arbetet är 

kommunens image. I grund och botten handlar det om att en plats som ses av andra som vacker, attraktiv 

och intressant har en större chans att utvecklas åt rätt håll, till skillnad från en plats som anses vara ful, tråkig 

och ointressant (ibid).  

I ett platsvarumärke finns det en utarbetad bild av platsen som beskriver hur det kommunala och regionala 

varumärket ska vara utformat. Där sätts också riktlinjer för hur politiken och den kommunala verksamheten 

ska se ut på flera områden. Platsvarumärket ska alltså fungera som en slags norm för de beslut som fattas 

inom organisationen (ibid). 

1.5 Avgränsningar 
Då vi ämnar undersöka diskursen i NWT:s insändarsidor gällande Muminlandet och sedan sätta det i 

relation till Karlstads platsvarumärke har vi behövt göra ett antal avgränsningar för att studien ska kunna 

uppfylla sitt syfte och besvara frågeställningarna.  

I en textanalys är det inte helt ovanligt att till exempel text och bild analyseras ihop för att skapa en djupare 

förståelse för ämnet. Fairclough (1992) menar att begreppet text även innefattar bilder och ljud. Däremot 
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har vi valt att utesluta det för att de flesta av insändarna saknar såväl ljud som bild. För oss är det mest 

väsentliga att undersöka just det skrivna ordet. 

Vår studie går ut på att analysera insändare publicerade på NWT:s webbplats. Vi skulle även kunnat välja att 

inkludera Värmlands Folkblad (VF), då det är Karlstads och Värmlands andra största lokaltidning. Vi har 

däremot valt att enbart använda oss av material i NWT just för att det är den största lokaltidningen med flest 

läsare. Till saken hör också att NWT äger VF vilket var ytterligare en faktor till att vi valde att enbart 

inkludera insändare publicerade i NWT. Genom att göra en kritisk diskursanalys på insändare i NWT så kan 

vi få fram hur diskursen ser ut på insändarsidorna under en specifik period. Med den här metoden kommer 

vi inte att få reda på hur hela diskursen kring Muminlandet ser ut, utan enbart hur en del av den ser ut i en 

specifik tidning. Således kommer vi heller inte att få reda på hur den som helhet kan tänkas förhålla sig till 

Karlstads kommuns varumärke. Däremot kan vi svara på hur en del av diskursen ser ut och sätta det i 

relation till vad kommunen lovar i sin varumärkesplattform.  

Att endast analysera insändare innebär att vi i stort sett bara fokuserar på allmänhetens åsikter kring 

Muminlandet och Skutberget. Alltså kommer nyhetsartiklar, debattartiklar samt krönikor inte att analyseras. 

Krönikor och debattartiklar baseras visserligen på åsikter, men de författas antingen av tidningens egna 

journalister eller experter, såsom politiker och forskare. De avgränsningar vi gjort innebär också att vår 

förståelse för diskursen som helhet begränsas något. Vi har valt att avgränsa oss till insändare eftersom det 

är ett forum där man kan göra sin röst hörd och framföra sina åsikter. Vad invånarna tycker och säger om 

sin egen stad är avgörande för att skapa ett framgångsrikt varumärke kring kommunen. Vi är däremot 

medvetna om risken att olika insändare kan ha samma avsändare, då många väljer att vara anonyma. Vi är 

även medvetna om att insändarredaktören på NWT gör ett aktivt val när hon bestämmer vilka insändare 

som ska publiceras och inte, och att därför långt ifrån alla insändare som berör Muminlandet och Skutberget 

kommer med. Såhär låter NWT:s insändarredaktör Malin Kling Uddgren hälsa i samband med en insändare 

publicerad i NWT den 30 januari 2018: 

 ”Lägesrapport: även insändarredaktören hörde intervjun med Mumindalens vd. Han sade 

att han tror att konflikten kommer lugna sig med tiden. Det kanske den gör. Men givet 

inflödet i insändarinkorgen är ingenting ett dugg lugnt, på någondera sidan. Att inte varje 

dag på den här sidan fylls av texter om Mumindalen beror på att insändarsidan inte bara kan 

hantera just den frågan, och att de flesta texter ju är ungefär likadana i sitt för eller emot. 

Men jag skulle enkelt kunna fylla den här sidan, närapå varje dag, med texter om 

Mumindalen. Bara så ni vet. Hälsar Malin Kling Uddgren, insändarredaktör”. 
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1.6 Disposition 
Vår uppsats kommer att disponeras på följande sätt: studien har inletts med bakgrund och 

problemformulering kring Skutberget, Muminlandet och Karlstads kommun. Därefter följer syfte och 

frågeställningar samt avgränsningar. I kapitel två kommer går vi igenom den tidigare forskning som berör 

word-of-mouth, varumärkesbyggande och insändare. Vidare i kapitel tre behandlar vi den teori som vår 

analys senare utgår ifrån, det vill säga kritisk diskursanalys med fokus på Faircloughs tredimensionella 

modell. Studien avslutas med vår analys, de slutsatser vi kommit fram till, framtida forskning samt 

implikationer för samhälle och yrkesliv.  
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som berör såväl varumärkesbyggande som 

insändare. Det här är för att senare kunna undersöka hur diskursen i insändarna förhåller sig till 

platsvarumärket Karlstad. Det varumärkesbyggande som sker genom word-of-mouth är unikt och har visat sig 

vara möjligt att applicera även på platsvarumärken. Detta då invånarnas attityder gentemot staden de bor i 

ofta har stor inverkan på utomstående intressenter som söker nya etableringsorter. Insändare i en 

lokaltidning, så som NWT, berör ofta lokalt aktuella frågor. Forskningen som vi kommer att behandla om 

insändare i det här kapitlet är relevant för vår studie för att vi ska förstå hur redaktioner behandlar den här 

typen av texter, då det i grund och botten inte är ett redaktionellt skapat material. Vi ville också få ett mer 

kritiskt förhållningssätt till insändare. 

 
2.1 Vad är ett varumärke? 
Varumärkesbyggande är enligt Aaker (2014) mer än bara ett namn och en logotyp. Varumärket beskrivs som 

ett löfte, ett löfte om att leverera och leva upp till förväntningarna som finns, till de tänkta mottagarna. I vårt 

fall blir det alltså kommun- eller stadsinvånarna. Det beskrivs vidare som en utvecklande resa mellan 

varumärke och mottagare. Lyckas avsändaren infria sina löften så blir förhållandet mellan mottagare och 

varumärke bra. Varumärken beskrivs också som något starkt och kraftfullt då det är kärnan i 

kundrelationerna och kan skapa positiva associationer hos mottagaren. Ett exempel på det här kan vara 

Karlstads kommuns varumärkesbyggande med den glada solen som kommunlogotyp (ibid.). 
 
Aaker (2014) skriver också om hur viktigt det är att folk är medvetna om det varumärket man vill förmedla. 

Det här innebär att människor gillar sådant de känner igen. Om man redan är bekant med ett varumärke så 

ökar chansen att man talar gott om det och lägger andra positiva attribut på det. Finns det en medvetenhet 

kring varumärket bland intressenter så kan det här många gånger vara goda tecken på att man lyckats med 

såväl sakinnehållet som sitt engagemang. Aaker (2014) menar att om ett varumärke känns igen så finns det 

också en anledning till det. 

2.2 Världens bästa kommun?  
Det är viktigt för en kommun eller en region att framstå som det bästa alternativet. Platsen behöver vara 

både intressant och fördelaktig att flytta till och investera i (Syssner, 2012). Det här är något som lett till att 

bland annat kommuner nu arbetar med profilering, platsmarknadsföring, varumärkesbyggande och liknande. 

Det här liknar Syssner (2012) vid mjuka utvecklingsfaktorer och tanken är att de ska leda till en positiv image 

av platsen. Enligt Syssner (2012) arbetar i stort sett varje svensk kommun med profilering och 

varumärkesbyggande i någon form. Bland kommuner finns det en allmän idé om att det genom rätt 

kommunikation är möjligt att förbättra en plats förutsättningar för att utvecklas. Tanken om att 
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konkurrensen blivit tuffare i kombination med idén om att skapa en positiv image har lett till att intresset för 

platsmarknadsföring bland kommuner har ökat. Det är också numer inarbetat hos kommuner att stadens 

image är viktig för den ekonomiska tillväxten. Under de senaste åren har platsmarknadsföring utvecklats till 

att handla om att utveckla en plats, snarare än att handla om att vidta åtgärder för att locka turister. Det har 

också blivit allt viktigare för lokalpolitiker att sätta sin egen kommun på kartan. Syssner (2012) nämner att 

bland annat större händelser inom den egna kommunen kan göras för att uppnå de här målen. I vår studie är 

den händelsen Muminlandet på Skutberget. Den allmänna bilden är att de kommuner som har en “positiv 

image” klarar sig bättre än de som inte har det. Det här är sådant som är särskilt utpräglat när man diskuterar 

turismnäringen och dess möjligheter att generera både tillväxt och arbeten inom en stad. Det är enligt 

Syssner (2012) konkurrensen kommuner emellan som bidragit till att platsmarknadsföringen fått en sådan 

stor inverkan. 

Syssner (2012) skriver att det dock inte är ovanligt att kommuner gärna överskattar det man uppfattar som 

unikt med platsen och med de kulturella kännetecken som råder där. Ofta väljer de också att lyfta fram 

personer som passar in i deras bild av staden och som går ihop med de värderingar man vill förmedla. Det 

här är också sådant som i slutändan leder till att det kan förmedlas en skev bild av staden, platsen och dess 

befolkning. Kommuninvånare som inte känner igen sig i den bild som staden presenterar och vill eftersträva 

kan, enligt Syssner (2012), tänkas ha en ökad misstro gentemot politikerna och andra tjänstemän som arbetar 

inom kommunen. 

Zavattaro (2013) beskriver att kommunikationen inom städer som fokuserar för stort på sitt 

varumärkesbyggande riskerar att stänga ut sin egen befolkning. Detta genom att kommuninvånarna varken 

känner sig sedda eller behövda (ibid.). Att en stad eller kommuns politiker använder skattepengar för att 

skapa ett varumärke kring samhället är dock inte helt okontroversiellt. Fredriksson och Pallas (2016) menar 

att eftersom organisationer inom offentlig sektor, till exempel kommuner, har både lagar och en budget att 

förhålla sig till så blir spelutrymmet för aktiviteter ganska litet. De berör frågan till viss del i sin avhandling 

om svenska myndigheters arbete kring att synas och bygga en positiv bild kring verksamheten. De skriver att 

svenska myndigheter, som ett kollektiv, är bland de som lägger mest pengar i Sverige på tjänster från bland 

annat PR-byråer (Fredriksson & Pallas, 2013). Vidare ställer de sig frågan om det verkligen är rimligt att 

offentliga verksamheter lägger så mycket pengar på att synas och förmedla en positiv bild av till exempel en 

kommun.  

2.3 Integrera invånarna i varumärket 
För att senare i vår analys komma åt den sociala praktiken har vi valt att lyfta teorin kring word-of-mouth. Det 

görs för att invånarna är en integrerad del i varumärkesbyggandet, och därför är viktiga för att kommunen 

ska kunna utveckla platsen Karlstad. Att jobba med city branding och att sätta en egen prägel på en stad eller 

kommun innefattar inte bara att man lyfter fram stadens besöksmål, industrier eller affärsmöjligheter. Det är 
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nämligen inte helt ovanligt att invånarna blir en del av varumärket (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013). Det 

mest naturliga sättet att inkludera invånarna i varumärkesbyggandet kring staden är att invånarna blir en 

integrerad del i varumärket. Det innebär att invånarna redan är stadens nav (Braun, et al., 2013).  
 
Braun, et al. (2013) skriver om word-of-mouth (WOM) som mer eller mindre går ut på vad invånarna själva 

säger om sin egen stad. Den här typen av kommunikation uppfattas oftast som tillförlitlig. Anledningen är 

att många anser att det invånarna säger om sin egen stad är äkta (ibid.). Det här är en avgörande del för om 

externa aktörer vill investera i staden då de ofta använder den här typen av kommunikation innan de fattar 

sina beslut om möjliga investeringar (Braun, 2011, refererad i Braun, et al., 2013). Det är enligt Braun, et al. 

(2013) en direkt nödvändighet att man har ett deltagande från invånarna för att kunna bygga ett 

framgångsrikt varumärke kring sin stad eller kommun. Även Zavattaro (2013) är inne på samma spår. Hon 

skriver att styrkan i att integrera sina kommuninvånare i varumärket för staden inte ska underskattas. De 

personer som används i det interna varumärkesbyggandet kommer sedermera agera som externa aktörer när 

det är dags att sälja in varumärket (ibid.). 
 
WOM har också blivit ett viktigt verktyg för att locka turister till staden. Mycket av det beror på att 

konsumenter har ett större förtroende för vad vänner och bekanta säger om en plats än vad 

reklammeddelanden och talespersoner kommunicerar ut (Jeuring & Haartsen, 2017). Därav har också WOM 

blivit en viktig del i att utvärdera immateriella turistmål (ibid.). Chu och Kim (2015) definierar WOM som en 

akt där man utbyter marknadsinformation mellan konsumenter. Det i sin tur spelar en avgörande roll i att 

påverka och ändra konsumenternas beteenden och attityder gentemot en produkt eller tjänst (ibid.). 
 
Det finns flera olika typer av WOM där den klassiska är face-to-face. Men i och med Web 2.0 och de sociala 

plattformar som följde med det så har elektronisk WOM (eWOM) blivit allt vanligare. Negativ och positiv 

WOM är ytterligare två varianter som man bör ta hänsyn till när det gäller turismkontexten (Jeuring & 

Haartsen, 2017). På internet har användare möjligheten att lämna recensioner på allt från en stads 

restauranger och boendemöjligheter till platsen som helhet. Förutom att eWOM gett möjligheten för 

gemene man att på internet lämna kommentarer och betyg om turistmål så har det även fört med sig andra 

effekter (Chu & Kim, 2015). Chu och Kim (2015) beskriver att såväl positiva som negativa påståenden som 

görs av konsumenter om en produkt eller en organisation kan göras synliga för massor av människor och 

andra organisationer via internet. Just eWOM förekommer på en rad olika online-plattformar, såsom 

bloggar, e-post och forum (ibid.). 
 
Vanligtvis brukar inte word-of-mouth appliceras på insändare. Som tidigare nämnt brukar det användas för att 

se hur folk i allmänhet pratar om staden de bor och lever i. Vi har dock ändå valt att applicera den här teorin 

på vår analys av insändarna. Det kommer sig av att insändarna vi tittat på alla handlar om ett planerat projekt 

i Karlstad och samtliga är publicerade i en lokaltidning. Därför kan det ses som en åsikt om staden, antingen 

direkt eller indirekt. På så sätt kan vi också få en uppfattning hur diskursen kring det planerade Muminlandet 
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på Skutberget i Karlstad förhåller sig till kommunens platsvarumärke. 

2.4 Insändare - en balansgång mellan olika åsikter 
Insändare har länge varit en mycket uppskattad del i de flesta tidningar (Raeymaeckers, 2005). Genom att 

allmänheten får chans att uttrycka sina personliga åsikter, utgör insändare en möjlighet till feedback för 

läsare som reagerar på händelser och problem i samhället. Den forskning som finns på läsare för 

nyhetstidningar, visar att de tidningar som har just insändare är mycket uppskattade och att de läses i hög 

grad. Insändare utgör inte bara fakta om allmänheten, utan ger också utrymme för kommentarer och 

tolkning av samhället. Således är också tidningar avgörande för utformningen av den allmänna opinionen. 

Insändare reflekterar allmänhetens åsikter om alla slags politiska, sociala och även personliga problem och 

ämnen. När en händelse framkallar ett stort antal reaktioner av både positiv och negativ sort, måste de 

redaktörer som har hand om insändarna balansera de olika åsikterna - så att åsikterna som publiceras inte 

lutar för mycket åt ett håll. Hon fann även att de flesta redaktörer hävdar att insändarsidorna är avsedda för 

att främja offentlig debatt. Efter att ha tittat på vilka insändare som faktiskt blev publicerade i de utvalda 

tidningarna, konstaterades i studien att insändarna egentligen är en plats för att lägga fram enskilda 

argument för och emot. Alla redaktörer som ingår i den här studien bekräftar också att möjligheten att 

skicka sina åsikter via e-post har markant ökat antalet insändare. Således växer även behovet av att aktivt 

välja ut de insändare som inkommer till redaktionerna (Raeymaeckers, 2005).   

2.5 Att välja ut insändare 
När redaktioner väljer ut sina insändare så görs ett aktivt val av vilka som ska publiceras och vilka som ska 

väljas bort (Wahl-Jörgensen, 2002). Det är långt ifrån alla insändare som skickas in till en tidning som blir 

publicerade. Faktum är att det ofta finns kriterier som en insändare behöver möta för att ens ha en chans att 

bli publicerad. Wahl-Jörgensen (2002) menar att det finns fyra regler för att välja ut vilka insändare som ska 

publiceras i en tidning. De fyra reglerna är: relevansregeln, underhållningsregeln, korthetsregeln och auktoritetsregeln. 

Om en insändare ska betraktas som relevant krävs det att så många läsare som möjligt känner sig träffade av 

det som skrivs. Det kan bland annat röra sig om händelser som har påverkat livet eller rört upp känslor hos 

läsaren. Ämnet i insändarna måste med andra ord ha förtjänat en plats i den allmänna debatten. De flesta 

insändarna som publiceras berör därför endast förstasidesnyheter och ledare. Det lämnar i sin tur lite 

utrymme för invånare att forma sina egna idéer och sin egen agendasättning på insändarsidorna, då dessa 

inte anses relevanta nog (ibid.). 

  

En insändare får gärna vara underhållande. Det innebär att det som skrivs ska väcka någon känsla eller tanke 

hos läsaren. Underhållande insändare har en förmåga att fånga läsarnas fantasi och engagera dem i 

samhällsviktiga ämnen. Nära besläktad med underhållningsregeln är korthetsregeln. Den går ut på att en 

insändare bör vara kort och koncis. Många tidningar har en maxgräns på 300 ord per insändare. Genom att 

hålla sig till korta insändare får tidningarna möjligheten att lufta fler åsikter och attityder. Man brukar säga 
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att man ger läsarna flera små munsbitar av åsikter, och ju mindre munsbitarna är desto fler orkar man äta 

(ibid.). 

Auktoritetsregeln innebär att en redaktör för en insändarsida väljer ut de ämnen som denne tycker är mest 

intressanta och relevanta. Det här är den mest svåridentifierade av de fyra listade reglerna. Det kommer sig 

av att den ofta förnekas då de flesta insändarredaktörerna menar att det vore oetiskt att publicera insändare 

efter eget tycke. Wahl-Jörgensen (2002) menar dock att sådana urval sker undermedvetet. Redaktörerna är 

oroade över tre kulturella kompetenser hos insändarskribenterna; stavning, grammatik och deras förmåga att 

övertala. Det här är något som riskerar att stänga ute många av insändarskribenterna från att bli publicerade 

(ibid.). 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3. Teori 
Vårt teoretiska ramverk utgår till största del från en socialkonstruktionistisk syn på språk. Mest central för 

analysen av insändarna är kritisk diskursanalys. Det här är för att vi ska kunna undersöka hur Muminlandet 

och Skutberget skildras i insändarna, och således få svar på vilken diskurs som råder. I vårt teoretiska 

ramverk ingår en närmare beskrivning av Faircloughs tredimensionella modell, där textnivån, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken ingår.  

 
3.1 Socialkonstruktionism  
Samtliga metoder inom diskursanalys utgår ifrån en socialkonstruktionistisk grund (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). Vivien Burr (2003) menar att vi människor är socialt konstruerade och att språket är kärnan i 

konstruktionsprocessen. Vår användning av språket konstruerar världen utifrån hur vi uppfattar den. 

Synsättet inom socialkonstruktionism menar således att språket skapar vår verklighet (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Burr (2003) menar också att språket och tanken inte bör ses som två separata fenomen, 

utan bör snarare ses som oskiljaktiga. Språket utgör grunden för alla våra tankar (ibid.). Det är också det 

som förser oss med ett slags kategorisystem där vi kan dela upp alla erfarenheter vi samlar på oss och ge 

dem mening. På så sätt blir också vi själva en del av språket. Med andra ord hjälper språket till att bygga upp 

våra erfarenheter av varandra och av oss själva (ibid.). Genom att sätta ord på händelser, grupper och 

föremål har man skapat ett sammanhang och på så vis också skapat en verklighet (Börjesson & Palmblad, 

2007). Den verklighet vi lever i är pågående sociala processer som formas av olika diskurser. Därför kan vi 

enbart tänka utifrån de diskurser som råder i samhället. När man studerar diskurserna kan man bara 

undersöka olika sätt att förstå, tolka och förklara dem. Vi kan studera vad olika former av idéer kräver och 

vilka följderna i olika sammanhang blir (ibid.).  

3.2 Faircloughs teori om kritisk diskursanalys  
Diskurs är ett komplicerat ämne. Det beror till största del på att det finns olika formuleringar från flera 

teoretiker, som dessutom överlappar varandra och i många fall även har en motstridig syn på begreppet 

(Fairclough, 1992). Vi har valt att utgå ifrån Faircloughs teorier inom diskurs. Viktigt att poängtera är att 

hans teorier vanligtvis inte appliceras på just insändare, utan snarare på nyhetsinslag och nyhetsartiklar. Vi 

anser dock att den kritiska diskursanalysen går att applicera på våra utvalda insändare, då de i hög 

utsträckning innehåller maktförhållanden mellan olika aktörer. 
 
Fairclough (1995b) använder begreppet diskurs för att referera till hur talat och skrivet språk används. 

Genom att referera till språkanvändningen som diskurs så visar man att man vill undersöka det som en form 

av social praktik (ibid.). Diskursanalys är ett väldigt spritt område att studera då det finns ett flertal olika 
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förhållningssätt och discipliner. Förhållningssätten kan delas in i två olika grupper beroende på deras sociala 

inriktning gentemot diskurser - dessa är icke-kritisk och kritisk (Fairclough, 1992). Det som skiljer de två 

förhållningssätten från varandra är att det kritiska, förutom att beskriva den diskursiva praktiken, även 

försöker reda ut hur maktrelationer medverkar för att forma diskursen. Följaktligen försöker man genom 

kritisk diskursanalys att synliggöra textens dolda egenskaper (ibid.). Fairclough (2003) menar att en diskurs är 

något som representerar en specifik del av världen och även något som representerar det från ett specifikt 

perspektiv. Genom att göra en textanalys kan man således identifiera de viktigaste delarna av världen som 

representeras - och på så vis också finna textens, och diskursens, viktigaste teman (ibid.). 
 
Diskursen formas utifrån strukturer, men den hjälper också till att skapa och omforma dem (Fairclough, 

1995a). Fairclough (1995a) beskriver diskursen som komplex och menar att den är uppdelad i tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. För att kunna analysera en specifik diskurs så krävs det 

att man först och främst analyserar de tre dimensionerna och deras inbördes relation till varandra 

(Fairclough, 1995b). Utgångspunkten är att det går att hitta betydelsefulla kopplingar mellan texters 

egenskaper, hur texter är uppbyggda och tolkade samt hur dessa texter fungerar i sociala sammanhang. Det 

är det här som Fairclough (1995a) kallar för kritisk diskursanalys. Det sker en form av maktutövande i 

användandet av språk. Därför är det angeläget att tala om kritisk diskursanalys, snarare än enbart 

diskursanalys. Utövande av makt i språkbruket är inte alltid lätt att identifiera och brukar därför sällan 

upptäckas (Fairclough, 1992). I våra insändare är det främst intressant att undersöka de bakomliggande 

maktförhållanden som existerar mellan kommunpolitiker och kommuninvånare, men även de mellan 

kommunpolitiker och intresseorganisationer. Enligt Fairclough (1995a) är tanken med den kritiska 

diskursanalysen att den både ska synliggöra och kritisera samband mellan textens egenskaper och sociala 

processer och relationer. Det här är sådant som oftast inte är uppenbart för den som producerar eller tolkar 

texten (ibid.). 
 
För att analysera språket i medietexter är det relevant att titta på textens representationer, identiteter och 

relationer (Fairclough, 1995b). Representationer handlar om hur världen representeras på ett visst sätt 

genom media. Händelser och relationer kan, genom medietexter, konstrueras på ett specifikt vis och bidrar 

således till hur människor uppfattar sin omvärld. Identiteter handlar om hur media skapar sociala identiteter 

kring de personer som är inblandade i den specifika medietexten. Med personer syftar Fairclough (1995b) på 

reportrar, publiken, intervjupersoner eller personer som det refereras till i texten. Således utesluter man 

andra sätt att framställa identiteten på. Slutligen pratar Fairclough (1995b) om relationer. Här syftas det på 

vilka relationer som formas mellan de som är inblandade i texten. Ett exempel kan vara hur relationen 

mellan publik, såsom skribenten; och experter, såsom politiker, är utformad. Sådana relationer har ett 

inflytande över hur människor förstår och uppträder i olika sociala relationer. Fairclough (1995b) menar att 

textens alla delar, på ett eller annat sätt, kommer att innehålla representationer, skapa identiteter och 

upprätthålla relationer. Således är det av intresse att utläsa hur olika relationer är uppbyggda, bland annat 

genom att undersöka om det är en nära eller avståndstagande relation (Fairclough, 1995a).  
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3.2.1 Textnivån 
Textdimensionen går ut på att analysera språket i texten. Fairclough (1992) använder begreppet text likt hur 

det används inom lingvistiken, och ser således text ur ett bredare, multifunktionellt perspektiv. Det innebär 

att begreppet innefattar skrivet såväl som talat språk, rörlig bild och fotografier. Som vi tidigare nämnt 

kommer vi i vår analys att utesluta bilder och enbart fokusera på den skrivna texten. Textdimensionen 

inkluderar analys av textens betydelse, grammatiken och textens utformning (Fairclough, 1995a). När man 

analyserar en text utifrån lingvistiken är målet att finna representationer, relationer och identiteter. Vid analys 

av representationer tittar man efter vilka val som gjorts och således också vad som ligger bakom valen. 

Vidare undersöker man vilka ideologier och maktförhållanden som förbinds med dessa (ibid.). Analysen är 

känslig för såväl frånvaro som närvaro i texter (Fairclough, 1995b). För att analysera relationer och 

identiteter undersöker man förbindelserna mellan författaren av texten och läsaren. Det Fairclough (1995a) 

menar är att man utreder den ton som finns i texten, om relationen är nära eller avståndstagande, hur deras 

identiteter stärks upp och vilken status, roll och personlighet som framhävs, och vilka som åsidosätts. Tre 

grammatiska begrepp man använder sig av i lingvistisk analys är modalitet, transitivitet och ordbetydelse. Vi har 

plockat ut dessa tre begrepp då de är mest relevanta för att kunna uppfylla vårt syfte, och de beskrivs var för 

sig här nedan:  

Modalitet 
Modalitet är ett grammatiskt begrepp och handlar om vilka attityder och förhållningssätt som uttrycks av 

författaren genom en specifik text (Fairclough, 1992). Det handlar alltså om olika nivåer av säkerhet och 

osäkerhet som uttrycks genom texten - och även hur texten förhåller sig till de påståenden den innehåller. 

Med andra ord kan man säga att modalitet handlar om hur mycket textproducenterna engagerar sig i, eller 

distanserar sig ifrån, sin egen text. Instämmer texten med de påståenden den innehåller har den hög 

modalitet, medan den har låg modalitet om den tar avstånd från textens yttranden. Det här kännetecknas 

ofta av vilka ord författaren väljer att använda sig av. Vid hög modalitet kan man använda sig av ord som 

“säkerligen” och “definitivt” för att styrka sina yttranden och påståenden. Vid låg modalitet är ord som 

“möjligtvis” och “kanske” ofta återkommande. Det kan ge känslan av att författaren tvivlar på sina egna 

påståenden (Fairclough, 2003). Modalitet kan vara både subjektivt och objektivt. Subjektiv modalitet innebär 

att författaren är klart uttalad i texten. Propositioner som “jag tror”, “jag misstänker” och “jag tvivlar” är 

exempel på när en text är subjektiv och således också när författaren uttrycker sina egna åsikter. Objektiv 

modalitet är istället när författaren utelämnar sig själv i texten, som till exempel i formuleringar som “det har 

påståtts” och “de har sagt”. Det är inte tydligt vems perspektiv som presenteras utan den som står bakom 

textens ståndpunkt förblir anonym. När författaren använder objektiv modalitet vill denne ofta antyda 

någon form av makt genom att projicera det egna perspektivet som en universal sanning (Fairclough, 1992). 

I media används i större utsträckning objektiva modaliteter över subjektiva (ibid.). Fairclough (1992) menar 

således också att det är vanligare att tolkningar utmålas som fakta i media, än att det uttrycks genom 
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försiktiga yttranden.  

Transitivitet 
Det grammatiska begreppet transitivitet beskrivs av Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 87) såhär: “När 

man analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt 

och objekt”. Det är också av intresse att belysa de ideologiska konsekvenser som uppkommer när en 

händelse framställs på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Målet med transitivitet är att 

undersöka hur processer och deltagare främjas i texten. Det man tittar på när man undersöker textens 

transitivitet är vilka som är aktiva aktörer och därför får komma till tals i texten, men även på de som är 

passiva (Fairclough, 1992). En viktig del är att titta på hur orsakssamband uttrycks och vem i texten som 

tillskrivs ansvaret. Stor vikt läggs även vid agenten i texten, som kan beskrivas likt den som bär ansvar för 

handlingen i kontexten (ibid.). Exempelvis ser man i meningen “politikerna struntar i folks åsikter” att 

agenten är aktiv då politikerna bär ansvar för att ignorera folks synpunkter. Det är även de som tillskrivs 

ansvar i just den specifika meningen. När ansvaret inte läggs på agenten fokuserar man istället på de effekter 

som uppstår, snarare än på de handlingar och processer som orsakade dem. Vid tillfällen då texten 

utelämnar vem som gjort vad mot vem har texten en låg transitivitet, men när texten istället berättar vem 

som är ansvarig har den en hög transitivitet (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Ordbetydelse 
Enligt Fairclough (1992) så har ord många gånger flera relationer till en mening, snarare än att bara ha en. 

Det här kommer sig av att ord många gånger kan betyda flera saker i olika sammanhang. Samma meningar 

kan dessutom ha olika innebörd beroende på kontexten. Ett exempel på det är: “Vi måste tänka på 

Karlstads bästa”. Meningen får olika innebörd beroende på hur man ställer sig till etableringen av ett 

Muminland. Skribenten gör alltid ett aktivt val i vilka ord hen väljer att använda sig av, och även hur man 

väljer att presentera en mening. Mycket av hur en text mottas hänger också på hur läsaren tolkar texten. Som 

läsare möts vi ständigt av utmaningen hur vi ska tolka orden vi läser, alltså vilka värderingar som skribenten 

önskar förmedla. De här valen är i stor utsträckning individuella, men de påverkas också av den sociala och 

kulturella processen (ibid.). 

 
3.2.2 Den diskursiva praktiken 
Liksom analysen av textnivån så innefattar även analysen av den diskursiva praktiken steg där fokuset ligger 

på textens egenskaper (Fairclough, 1992). Den diskursiva praktiken handlar om att specificera processer för 

textproduktion och tolkning, exempelvis vilka typer av diskurser som är uppmålade och hur de kombineras 

(ibid.). Fairclough (1995b) ser den diskursiva praktiken som en slags bro mellan textnivån och den sociala 

praktiken. 
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Kopplingen mellan texten och den sociala praktiken är dock indirekt och skapas genom den diskursiva 

praktiken. Egenskaper hos den sociala praktiken formar texten men det sker genom att först skapa den 

diskursiva praktikens verklighet. Vad man bör vara uppmärksam på är att på samma sätt som man sett 

betydelsen mellan ”institutionella processer” och ”diskursiva processer”, så sträcker sig den diskursiva 

praktiken mellan både samhälle och kultur på ena sidan, och diskursens språk och text på den andra 

(Fairclough, 1995a). 

Vår analys av den diskursiva praktiken kommer kretsa kring antaganden. Vidare kommer en diskussion kring 

relationen mellan insändarna och Karlstads kommuns varumärkesutveckling att föras. Det här är för att även 

varumärket konstrueras diskursivt. Begreppet antaganden beskrivs här nedan: 

Antaganden 

När man analyserar en text är det ofta som fokuset läggs på vad som finns nedskrivet i texten. Fairclough 

(1995b) menar dock att man också bör lägga vikt vid det som är frånvarande, sådant som hade kunnat vara 

där men inte är det. Om något i texten är frånvarande, men förväntas antas så menar Fairclough (1995b) att 

det ändå är närvarande i texten, men då på en implicit nivå. Varje text är en kombination av explicita 

betydelser, alltså det som faktiskt sägs, och av implicita betydelser, det vill säga det som lämnas osagt men 

som ändå förväntas vara underförstått (ibid.). Antaganden är, enligt Fairclough (1995b; 1992), en länk mellan 

det nya och det gamla, det okända och det kända samt mellan det kontroversiella och det okontroversiella. 

Vidare menar Fairclough (1995a) att antagandena i texter är viktiga då det positionerar läsaren. Antaganden 

är också en del av textens intertextualitet. Att anta något kan likställas med att förutsätta att det finns andra 

texter som har samma utgångspunkt som en själv och läsarna man vill nå. På så sätt blir också antagandet 

explicit presenterat (Fairclough, 1992, 1995a). I berättande text så hjälper antaganden till att etablera 

representerade verkligheter som övertygande och äkta (Fairclough, 1995a). Att arbeta utifrån antaganden 

och genom att titta på det som är osagt och på det som redan sagts, kan man också identifiera ideologier. De 

är sällan explicit uttryckta i text, utan de brukar ligga gömda i den implicita meningen (ibid.). Skribenten 

bakom texten kan presentera ett antagande med en manipulativ intention. Bland annat kan antagandet 

presenteras på ett sådant sätt så att det verkar som det kommer från någon annan eller så har skribenten 

etablerat ett antagande som kan ses som oärligt och falskt (Fairclough, 1992). 

3.2.3 Den sociala praktiken    
I den sista nivån, det vill säga den sociala praktiken, dras paralleller mellan händelsens kontext och mellan de 

upptäckter som gjorts under analysen av den kommunikativa händelsen (Fairclough, 1995a). Den sociala 

praktiken handlar om samhällsstrukturer som kretsar runt de två tidigare nivåerna.    
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“The general objective here is to specify: the nature of  the social practice of  which the 

discourse practice is a part, which is the basis for explaining why the discourse practice is as 

it is; and the effects of  the discourse practice upon the social practice” (Fairclough, 1992, s. 

237).  

Den sociala praktiken är, till skillnad från de andra två dimensionerna, svårare att analysera utifrån specifika 

steg (Fairclough, 1992). Målet med analysen av den tredje dimensionen är enligt Fairclough (1992) att ange 

den sociala praktikens grundstenar. På så sätt kan man förklara varför den diskursiva praktiken, som är en av 

grundstenarna, är som den är och samtidigt få reda på vilka effekter den har på den sociala praktiken (ibid.). 

Den kritiska diskursanalysen kan bestå av ett flertal skilda aspekter av den kommunikativa händelsens 

kontext (Fairclough, 1995b).  

 
4. Metod 

Vi har gjort en kritisk diskursanalys på insändare publicerade i NWT. Till vår hjälp i Faircloughs 

tredimensionella modell har vi använt oss av en rad lingvistiska verktyg för att analysera textnivån: transitivitet, 
modalitet och ordbetydelse. I den diskursiva praktiken har vi inkluderat antaganden som analysverktyg. Där 

kommer även en diskussion kring insändarna och varumärkesutvecklingen att föras. Där har vi också lyft in 

word-of-mouth för att kunna svara på hur insändarskribenternas röster förhåller sig till platsvarumärket 

Karlstad. De två första dimensionerna har sedan hjälpt oss att analysera den sista dimensionen; den sociala 

praktiken. Där ställer vi oss frågan vilka konsekvenser den mediala debatten, i vårt fall insändare, kan ha på 

Karlstads kommuns strävan efter ett starkt och entydigt varumärke. Då vi redan behandlat diskurs som 

ämne går vi inte igenom det igen under metoddelen. 

4.1 Den kvalitativa metoden 
Genom en kvalitativ textanalys kan man undersöka texter på djupet och även dess innehåll som ligger dolt 

under ytan i texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Genom närläsning av 

texten kan man med hjälp av olika analytiska verktyg ta reda på textens mening (ibid.). Det här ligger till 

grund för varför vi valt kvalitativ textanalys som metod till vår studie. Genom att ställa frågor till texten kan 

vi analysera och få svar på det vi undrar om våra utvalda texter. För att sedan kunna besvara de frågor vi 

ställer till texten krävs en textanalytisk metod - som i vårt fall är diskursteori (Østbye, 2004).  

Textanalysen erbjuder ett sätt att förstå texterna på djupet. Då krävs det dock att analysen har en riktning att 

gå i och verktyg för att nå sitt mål. Det uppnås genom att ge textanalysen ett perspektiv, ett begrepp och en 

frågeställning (ibid.). Medierna utövar sin makt genom just texterna. Bland annat kan det röra sig om 

kunskapsspridning och underhållning, och det är enligt Østbye (2004) därför väsentligt att undersöka 
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texterna och de påståenden som görs i dem. Viktigt att komma ihåg är dock att den här typen av textstudier 

inte visar hur texterna mottas eller hur de påverkar samhället. Målet är att få kunskap om själva texterna 

(ibid.). I vårt fall innebär det att vi inte kommer kunna se hur insändarna påverkar Skutbergets framtid. 

Målet är istället att få kunskap i vilka åsikter insändarskribenterna har om Karlstads kommuns planer för 

Skutberget. 

I en kvalitativ textanalys söker man efter meningsskapande processer. Dock menar Esaiasson et al. (2017) att 

begreppet mening i första hand inte bör ses som individuell, utan istället som intersubjektiv. Mening är alltså 

skapad i sociala sammanhang och innebär att människor som innefattas av samma språkliga och kulturella 

kontext tolkar världen på ett jämbördigt vis. Kommunikation mellan människor hade varit en omöjlighet om 

vi tolkat världen på en individuell nivå. Tack vare att vi delar en snarlik begreppsvärld så uppfattar och tolkar 

vi världen på liknande sätt. I textanalyser är begreppet representation vanligt förekommande. För att förstå 

vår omvärld använder vi oss av ord, symboler och begrepp. Det är det här som framhävs genom 

representation. Det gäller allt som vi uppfattar, såsom andra människor eller materiella objekt. För att 

människor ska kunna förstå sig på världen och verkligheten måste den representeras språkligt. Det här 

innebär alltså att materiella ting inte har någon självklar mening, utan mening ges genom representationer 

(ibid.). 

Det mest intressanta i den kvalitativa textanalysen är inte huruvida det ligger någon sanning i om 

verkligheten beskrivs på ett korrekt sätt. Fokus bör istället läggas vid att undersöka idéer och mening, då all 

mening har effekt (ibid.). Om insändarna som publicerats i NWT beskriver verkligheten på ett korrekt vis är 

därför inte relevant. Snarare är det hur verkligheten porträtteras som är det primära. Genom att undersöka 

insändarna om Muminlandet och Skutberget kan vi se vilken verklighet som målas upp.  

4.2 Faircloughs tredimensionella modell  
Faircloughs tredimensionella modell kommer att ligga till grund för vår analys i den här uppsatsen. Enligt 

Fairclough (2010) är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse som innefattar tre dimensioner; text, 

diskursiv praktik och social praktik. När vi analyserat insändarna har vi främst fokuserat på textnivån och 

den diskursiva praktiken för att få fram diskursen. För att sedan kunna sätta det i en samhällskontext har vi 

lyft in word-of-mouth och kommunens varumärkesplattform i den sociala praktiken. På grund av att vi redan i 

teorikapitlet har gått in på både kritisk diskursanalys samt den tredimensionella modellen, kommer detta inte 

att återges i metodkapitlet. För att göra en detaljerad språkanalys i en kritisk diskursanalys utgår man från 

texten. Fairclough (1992) menar att man väljer specifika ord för underliggande syften. Med hjälp av 

lingvistiken kan man ta reda på vilken underliggande mening en text har. 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4.3 Urval 
När vi valt ut insändarna vi analyserat har vi använt oss av ett slumpmässigt urval. Vi har valt ut samtliga 

insändare publicerade i NWT från september 2017 till september 2018 som berör Skutberget och ett 

eventuellt Muminland. Anledningen till att vi valt den angivna tidsperioden beror på att analysen av 

insändarna ska vara aktuell. Dessa har vi funnit på NWT:s webbplats med hjälp av deras sökfunktion. De 

sökord vi använde var Skutberget* och Mumin*. Vi numrerade samtliga insändare, vilket blev 69 stycken, 

och gjorde utifrån det ett slumpmässigt urval. Efter att ha numrerat insändarna, bestämde vi vårt urval till 20 

insändare.  

Vi har enbart valt att fokusera på insändare som berör Skutberget och Muminlandet och har således uteslutit 

nyhetsartiklar, ledare och krönikor inom samma ämne. Det har vi gjort på grund av att vi vill komma åt 

kommuninvånarnas röster utan att de är vinklade eller återgivna av journalister eller experter. På så vis kan vi 

även få en mer genuin bild av vad en del av invånarna säger om sin egen stad. För vår analys innebär det att 

vi enbart kommer att kunna ta reda på hur diskursen ser ut i en utvald tidning, och inte hur diskursen ser ut 

som helhet. Vi har inte lagt någon värdering i hur skribenterna förhåller sig till det planerade Muminlandet. 

Vidare har vi även valt att inkludera Karlstads kommuns varumärkesplattform då vi vill kunna sätta den i 

relation till insändarna och Muminlandet. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  
Vårt ursprungliga material var 69 insändare. För att få en överblick av den rådande diskursen i de insändarna 

valde vi att, genom ett slumpmässigt urval, välja ut 20 av dessa för analys. De insändare vi analyserat sträcker 

sig mellan september 2017 och september 2018. Här nedan listas samtliga insändare som ingår i vårt 

analysmaterial: 

1. Långsiktigt tänkande, tack! Publicerad: 2017-09-08 

2. Skendemokrati i Mumindalen Publicerad: 2017-09-11 

3. Du får visst tycka till om Muminlandet! Publicerad 2017-09-13 

4. Trendig Mumindal Publicerad 2017-10-10 

5. Tack Karlstad! Publicerad 2017-10-30 

6. Fler Karlstadsbor än Muminhatare Publicerad 2017-11-23 

7. Om att ha ett mandat Publicerad 2017-12-04 

8. Mumin - ja tack! Publicerad 2017-12-27 

9. Skutbergets vänner, vilka är ni? 2018-01-30 

10.Skutbergets vänner 2018-01-31 

11.Skutbergspolitiken påminner om Kalle Anka Publicerad 2018-02-12 

12.Är Mumin Karlstads och Skutbergets Messias? Publicerad 2018-05-03 
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13.Karlstad behöver något att konkurrera med Publicerad 2018-05-08 

14.Först simarena, nu Muminland Publicerad 2018-05-19 

15.Karlstad måste utvecklas vare sig man vill eller ej Publicerad 2018-06-14 

16.Här kan Mumin flytta in! Publicerad 2018-07-06 

17.Familjen hade stannat längre med Muminland på plats Publicerad 2018-07-17 

18.Hör Lars Lerin bara hemma i Munkfors då? Publicerad 2018-07-21 

19.Kul att Mumin välkomnas mer och mer! Publicerad 2018-07-27 

20.Uppochnervända världen Publicerad 2018-09-06 

För att få en uppfattning om innehållet i insändarna (de 20 insändarna från NWT), valde vi att börja med en 

genomläsning av samtliga. Efter att vi läst igenom samtliga insändare, valde vi att leta efter teman och 

kategorier. Det här gjordes för att få en tydligare och mer strukturerad bild över innehållet.  

Efter att vi läst insändarna gjorde vi en slags analysmodell utifrån Faircloughs teorier om kritisk 

diskursanalys. Fairclough (1995b) belyser det faktum att en text alltid baseras på val som skribenten gör, och 

att en text alltid kunnat se annorlunda ut om andra val gjorts. Framförallt har vi valt att titta närmare på 

språket i insändarna, där vi bland annat har studerat representationer. Vi kommer undersöka vad som är 

frånvarande och vad som är närvarande i texten. Vidare har vi även analyserat relationen mellan olika 

framställningar i texterna. Det här har vi gjort för att se hur Muminlandet framställs i de utvalda insändarna. 

Passiva och aktiva aktörer, kategorisering, ordval, och teman är ytterligare sådant som vi valt att undersöka i 

vår analys. Vidare har vi också undersökt relationer och identiteter. Här kommer vi titta på vilka textens 

deltagare är och hur de är uppbyggda. Det här inkluderar relationerna mellan textens deltagare, då främst 

skribenterna bakom insändarna, experter, i form av exempelvis kommunpolitiker, och läsarna. 

 
4.4.1 Textnivån 
Det finns ett flertal lingvistiska begrepp man kan använda sig av när man utför en textanalys. Fairclough 

(1995a) menar däremot att man enbart ska använda sig av de begrepp som är relevanta för just det specifika 

analysmaterialet som man har att tillgå. När vi genomfört textanalyser på samtliga insändare har vi valt att 

utgå från dessa lingvistiska verktyg: modalitet, transitivitet, ordbetydelse och teman. Utifrån Faircloughs teorier om 

kritisk diskursanalys har vi utformat ett antal egna frågor som vi valt att ställa till insändarna för att kunna 

analysera dem.  

 
Tema: 

• Vilka teman är vanligast förekommande?  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Tanken med det här är att finna textens, och således diskursens, viktigaste teman.  
 
Modalitet: 

• Är modaliteten hög eller låg? Vilken typ av modalitet är mest förekommande? 
• Är modaliteter mestadels subjektiva eller objektiva?  
• Gynnas eller missgynnas en intressegrupp mer än en annan?  

Genom att studera modalitet i insändarna kan vi finna huruvida insändarskribenterna gynnar eller 

missgynnar olika sidor av dispyten kring Muminlandet och i slutändan också ta reda på hur det förhåller sig 

till Karlstads kommuns varumärkesplattform. 

Transitivitet: 
• Vilken bild förmedlar insändarskribenterna av de som är för eller emot en etablering av ett Muminland i Karlstad?  
• Hur målas konflikten upp? Vem eller vilka tillskrivs ansvaret?  

För att kunna ta reda på hur konflikten målas upp och vilka som tillskrivs ansvar för händelserna i 

insändarna kommer vi analysera texternas transitivitet. Vidare vill vi kunna besvara vilken bild som 

förmedlas av de som är för eller emot en etablering av Muminlandet. 

 
Ordbetydelse:  

• Vilka värdeladdade ord går att finna i texten?  
• Hur målar skribenten upp värderingar i texten med hjälp av orden?  

För att få en djupare förståelse för skribenternas åsikter om Karlstad som plats, Muminlandet eller 

Skutberget undersöker vi ordbetydelsen i insändarna. Det här gör vi då det är vanligt att man aktivt väljer ord 

och meningsuppbyggnader för att vinkla texten så att den bekräftar den upplevda verkligheten.  

4.4.2 Den diskursiva praktiken 
Liksom textnivån så består även den diskursiva praktiken av delar där det centrala är olika karaktärsdrag som 

går att finna i texten (Fairclough, 1992). Det som är av intresse i den diskursiva praktiken är textattribut som 

kan hjälpa till att belysa sådant som främst kretsar kring produktions- och tolkningsprocesser (ibid.). Även 

här har vi valt att utforma ett antal egna frågor, som även dessa grundar sig i hans teorier, för att identifiera 

olika antaganden som gjorts i insändarna. 

Antaganden: 
• Vad är frånvarande och vad förutsätts?  
• Är skribenterna uppriktiga, eller manipulativa på så sätt att de utelämnar väsentlig information för läsaren?  
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• Finns det några underliggande maktförhållanden i insändarna?  

När vi analyserat antaganden har vi kunnat upptäcka sådant som inte blivit explicit uttryckt i insändarna. Det 

är sådant som istället haft en underförstådd, implicit närvaro. Det har gett oss en bättre insyn i vad som 

antyds om bland annat Karlstads kommun. Det här har vi sedan satt i förhållande till kommunens 

varumärkesplattform. Genom att lyfta in word-of-mouth och Syssners tidigare forskning om 

platsvarumärken kan vi se om den bild av Karlstad som presenteras i varumärkesplattformen skiljer sig från 

kommuninvånarnas åsikter i insändarna. Det här gör också att vi kan föra en diskussion som berör vår andra 

frågeställning: Hur förhåller sig diskursen i insändarna om Muminlandet och Skutberget till Karlstads 

kommuns varumärke? Slutligen för vi en diskussion kring den debatt och konflikt som blossat upp kring 

Skutberget och Muminlandet. 

4.4.3 Den sociala praktiken  
Fairclough (1992) menar att analysen av den sociala praktiken inte följer några specifika steg. Det finns inte 

heller några rätt eller fel gällande vilka teorier som kan eller bör tillämpas. I vår studie kommer den sociala 

praktiken att bestå av huruvida Karlstads kommuns varumärke, och Karlstad som plats, kan tänkas få 

konsekvenser av den diskurs som råder på NWT:s insändarsidor. För att kunna finna mönster och eventuella 

följder som diskursen har på kommunens platsvarumärke har vi valt att utgå från en av våra frågeställningar:  

• Vilka konsekvenser kan diskursen tänkas få för Karlstads kommuns varumärkesbyggande? 

Genom att analysera den sociala praktiken kan vi upptäcka de kringliggande maktstrukturerna och 

styrningen av själva platsens utveckling, i detta fall Karlstad och Skutberget. En intressant fråga att lyfta fram 

är inte minst om den mediala debatten alltid är negativ för platsvarumärken.  

 

4.5 Pilotstudie  
Vi har genomfört en pilotstudie där vi gjort en kvalitativ textanalys på hur Muminlandet sett ut på NWT:s 

insändarsidor. Det har vi gjort genom att studera två insändare på djupet som publicerades i maj 2017. I 

pilotstudien identifierade vi textens kategorier och teman genom att leta efter värdeord i insändarna. Det gav 

oss en bild av textens laddning, det vill säga om den var positiv, negativ eller neutral. 

Det vi fann i analyserna var att en text ställde sig negativt till ett eventuellt Muminland, medan den andra 

texten var positivt inställd. Däremot kunde vi anta att de båda insändarna kan verka negativt för Karlstads 

kommuns varumärke. Den största anledningen till det är att de båda skribenterna lyfte fram negativa sidor 

med kommunen och med Karlstad. Den ena insändarskribenten menade att Karlstad inte är ett tillräckligt 
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intressant besöksmål för utländska turister, främst asiatiska, för att en temapark ska gå runt. Den andra 

insändarskribenten målade upp en ganska negativ bild av Karlstad, bland annat genom att peka på hur 

kommunen tvingar familjer att flytta ifrån sina arrendetomter på Skutberget och att staden innehar många 

“bakåtsträvande och konservativa” krafter. Sett till word-of-mouth sätter dessa insändarskribenter Karlstads 

kommun i en negativ kontext, vilket kan bli problematiskt för kommunens fortsatta varumärkesarbete. 

Kommuninvånarna är en av de viktigaste komponenterna i en kommuns varumärkesbyggande. 

Efter pilotstudiens genomförande visste vi att det skulle krävas fler insändare för att kunna finna diskursen 

kring Muminlandet, men att studien var möjlig att genomföra.  

4.6 Kritik mot metodval 
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) den mest 

förfinade som finns att tillgå. Trots det finns det en del problem med Faircloughs modell som bör 

adresseras. Bland annat görs ingen tydlig gränsdragning mellan den diskursiva analysen och analysen av den 

sociala praktiken. Samtidigt är det också oklart vilka teorier som bör appliceras på den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För vår del innebär det här följaktligen ett metodologiskt problem då 

vi kan ha förbisett teorier som varit mer lämpade för en analys av den sociala praktiken. 

Ett problem med vår studie var att det var svårt att uppnå intersubjektivitet, då vårt resultat kan komma att 

bli svårt för andra att upprepa (Ekström & Larsson, 2010). Genom att beskriva vårt tillvägagångssätt så noga 

som möjligt har vi försökt säkerställa att andra ska kunna göra samma tolkning som vi gjort, och sålunda få 

liknande resultat. Genom att vi beskrivit hur vi genomfört våra tolkningar och låtit citat vara en 

framträdande del i analysen tydliggör vi för läsaren varför vår tolkning av insändarna ser ut som den gör.  

4.7 Validitet och reliabilitet  
Østbye (2004) menar att valet av rätt analysmetod är av hög vikt för att nå en god validitet på sin studie. För 

att kunna studera meningen på djupet har vi bland annat utgått ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys. Den 

här metoden anser vi vara lämplig för att besvara våra frågeställningar.  

 För att kunna påstå något krävs empirisk data. När det gäller den kvalitativa forskningen kan man med hjälp 

av empirisk data underbygga sina slutsatser (Ekström & Larsson, 2010). I vårt fall blir vårt empiriska 

material insändare i NWT och Karlstads kommuns varumärkesplattform. Samtliga går att finna som bilagor 

i slutet av den här uppsatsen. Syftet i en kvalitativ textanalys går sällan enbart ut på att undersöka huruvida 

en frågeställning eller ett resultat är generaliserbart (Østbye, 2004), och så är också fallet i vår studie. Detta 

eftersom vi valde att även studera våra texters underliggande mening. Den kvalitativa textanalysen söker 

efter mening och baseras således på den tolkning vi gör av vårt empiriska material. Detta kräver att vi har en 
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förförståelse, då materialet utan den skulle framstå som obegripligt.  

Ekström och Larsson (2010) påpekar vikten av att inte låta individuella upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar kontrollera de tolkningar vi gör. Vidare beskriver de hur öppenhet och omfattning spelar en 

betydande roll för det vetenskapliga värdet. De menar att man behöver lyfta fram alla omfattande delar och 

inte enbart fokusera på det ensidiga urvalet av material där man endast lyfter fram det som bekräftar ens 

tolkning (Ekström & Larsson, 2010). Detta har vi säkerställt genom att låta ett slumpmässigt urval 

bestämma de artiklar vi har analyserat. Enligt Esaiasson et al. (2017) ska det resultat man kommit fram till i 

största utsträckning vara oberoende av den forskare som genomfört studien. Vi har sett till att vår analys av 

materialet följer samma struktur, och analyseras utifrån samma premisser. Det har vi gjort för att de som 

söker svaret på frågor likt våra, ska kunna uppnå samma resultat. Den som genomför studien bör också vara 

öppen, ställa sig kritisk till sina fördomar och omarbeta sin förförståelse allt eftersom (Ekström & Larsson, 

2010). Denna studie utgår från vårt eget tolkningsperspektiv. Det innebär att vi tolkar texterna utifrån den 

språkliga och kulturella kontext vi befinner oss i, och således grundar sig vår analys i våra verklighetsbilder. 

Däremot kommer vi inte att lägga några personliga värderingar kring det potentiella Muminlandet eller om 

Karlstads kommun. 

4.8 Forskningsetiska ställningstaganden 
Det empiriska material vi har analyserat är offentligt, publicerat i en lokaltidning, vilket utesluter privata och 

känsliga uppgifter. Däremot är vissa insändare publicerade med skribentens riktiga namn. En etisk aspekt vi 

har diskuterat är huruvida vi ska ta hänsyn är namnpublicering av insändarskribenterna. Østbye (2004) 

skriver att man alltid måste ta ställning till etiska aspekter när man gör undersökningar som berör personer. I 

de två insändare vi analyserade under pilotstudien var det anonyma avsändare, vilket gjorde att vi inte 

behövde reflektera kring det just då. Däremot har ett flertal människor skrivit under med sitt riktiga namn i 

de insändare vi analyserat i denna studie, och då är frågan huruvida vi ska ta med deras riktiga namn eller 

censurera det. Hade vi valt insändare med enbart anonyma källor hade vi heller inte behövt ta hänsyn till att 

vi hänger ut någon. Hade vi däremot valt att enbart utgå ifrån insändare med anonyma skribenter hade 

urvalet blivit selektivt och då skadat uppsatsens validitet. Studien ämnar inte att lyfta fram enskilda individers 

åsikter, och därför kommer vi inte använda deras namn när vi skriver analysen. Däremot kommer namnen 

finnas med i de länkar som finns till materialet, och även i bilagorna. Det ser vi dock inte som ett problem 

då de själva valt att skicka in insändarna till NWT med sitt riktiga namn. En insändare är inskickad av egen 

fri vilja då de vill framföra sina åsikter. 
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5. Analys, resultat och diskussion  
I det här kapitlet presenterar vi den analys vi gjort, det resultat vi kommit fram till samt en diskussion kring 

våra upptäckter. Det är våra 20 utvalda insändare som ligger till grund för analysen och dessa finns 

numrerade som bilagor. 

5.1 Textnivån 
I textnivån, tillika den första nivån i Faircloughs tredimensionella modell, har vi valt att undersöka 

insändarnas uppbyggnad på en djupare nivå. Det har gjorts genom att analysera teman, transitivitet, 

modalitet och ordbetydelse.  

5.1.1 Teman  
I vårt analysmaterial har vi identifierat skribenternas olika inställningar till ämnet de behandlar.  
Winther Jørgensen och Philips (2000) menar att man letar efter olika element och specifika ord som 

skribenterna har valt för att finna textens teman. Genom att ha undersökt det här har vi funnit två 

övergående teman. Det första temat vi identifierat är hur skribenten ställer sig till den kommunala 

verksamheten (styrande politiker, kommunen som organisation och det kommunala arbetet); positiv, negativ 

eller neutral. Det andra temat vi upptäckt är skribentens uppfattning kring aktörer som står utanför den 

kommunala verksamheten, såsom invånare, föreningar och intresseorganisationer; positiv, negativ eller 

neutral. Det våra identifierade teman vittnar om är att konflikten i insändarna snarare kretsar kring den 

kommunala verksamheten eller de aktörer som står utanför den kommunala verksamheten, än själva 

Muminlandet. I insändare 3 “Du får visst tycka till om Muminlandet!” framkommer det tydligt att skribenten 

inte har en åsikt om Muminlandet, men trots det väljer skribenten att ge sig in i debatten för att försvara 

kommunens arbete. Samtidigt skapar skribenten en motsättning där hen och kommunen står på ena sidan 

och motståndarsidan på andra.  

Det våra teman visar är att samtliga insändarskribenter, utom tre som uttalar sig neutralt i sina insändare, har 

någon form av negativ syn gentemot kommunen i stort. Det innefattar den kommunala verksamheten samt 

de aktörer som inte är bundna till den. Alltså är även de insändare som är positiva till det Karlstads kommun 

gör ändå i någon mening negativa. Efter att ha identifierat dessa teman har det hjälpt oss vidare i vår analys 

av både den diskursiva och sociala praktiken. 

5.1.2 Transitivitet  
Enligt Fairclough (1992) tittar man på hur orsakssamband uttrycks och vem i texten som tillskrivs ansvaret 

när man undersöker textens transitivitet. Det vi hittat i vår analys är att de flesta av insändarskribenterna 

antingen ställer sig för eller emot en etablering av ett Muminland. Gemensamt för nästan alla insändare är att 
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man kan hitta någon i texten som tillskrivs ansvaret för en handling. I de flesta fall, oavsett om det är en 

anhängare eller motståndare till Muminlandet, utmålas agenten som syndabock. I några få fall har dock 

insändarskribenten målat upp agenten som en hjälte. Agenten i texten kan beskrivas likt den som bär ansvar 

för handlingen i kontexten (Fairclough, 1992). Ett exempel är från insändare nummer 12 “Är Mumin 

Karlstads och Värmlands nya Messias?”, där det är tydligt att turistnäringen i Karlstad tillskrivs ansvaret i 

texten. Det visar sig ett flertal gånger genom att skribenten listar flera Visit-konton och deras följarbas, för 

att sedan sätta det i relation till hur svaga Karlstads och Värmlands konton är.  

“Tittar man på hur Karlstads besöksnäring sköter sig i digitala medier så kan man säga att det 

är en sorglig syn” (NWT, 2018).  

Det gör att dessa även kan ses som aktiva agenter i texten, då Karlstads besöksnäring, enligt skribenten, bär 

ansvar för att inte sköta de digitala medierna. Ett annat exempel är från insändare 1 “Långsiktigt tänkande, 

tack!” där skribenten tydligt ifrågasätter kommunen i sin text, och undrar hur de tänker när de fattat vissa 

beslut kring Muminlandet och Skutberget: 

 “Men kommungubbarna är väl ute efter att göra bra affärer igen” (NWT, 2018).  

De här två exemplen listade ovan har skrivits av personer som är emot en etablering av ett Muminland. I 

båda fallen målas kommunen upp som syndabock, snarare än själva Muminlandet. Det skapas en 

motsättning mellan kommunen och skribenterna själva, som får det att låta som att de talar för alla 

kommuninvånare. Man pekar inte ut en enskild individ, utan riktar all kritik mot kommunen som då får bära 

allt ansvar. Eftersom det är återkommande i ett flertal insändare under en längre period, kan man tänka sig 

att det kan skapa en ökad misstro mot kommunen, något som Syssner (2012) bekräftar. Alla dessa insändare 

bygger vidare på varandra och således fördjupas konflikten än mer och gör att klyftan kan tänkas växa 

mellan kommun och befolkning (Fairclough, 1992). Det behöver inte betyda att verkligheten ser ut så, men 

det är den verklighet som målas upp i diskursen i NWT:s insändarsidor.  

Det finns också fall bland våra analyserade insändare där det istället är temaparkens motståndare som målas 

upp som syndabockarna. I insändare 8 “Mumin - ja tack!” läggs ansvaret i texten på de som protesterar mot 

att ett Muminland ska bli till. Dessa kan också enligt Fairclough (1995a) beskrivas som agenter i texten, och 

således även aktiva sådana då de enligt skribenten bär ansvar för att skrika ut sina åsikter onödigt högt, så att 

bara en sida av debatten hörs. Det visar sig tydligt i följande mening:  

”En motståndarsida som genom en massiv mängd affischer och flygblad och ett till synes 

outtröttligt kampanjande på sociala medier inte klarade att samla ens tusen personer” (NWT, 

2017)  

Här tillskrivs motståndarsidan ansvaret, och målas upp som syndabockar. Citatet antyder att 

motståndarsidan lägger ned massor av tid och resurser på att försöka nå människor som ändå inte delar 

deras åsikter om Muminlandet. Utifrån Faircloughs (1992; 1995a) synsätt skapar skribenten en motsättning 
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mellan nej-sidan och övriga kommuninvånare, det vill säga de som är för temaparken eller de som inte bryr 

sig överhuvudtaget. I insändare 9 “Skutbergets vänner, vilka är ni?” tillskrivs föreningen Skutbergets wenner 

ansvaret:  

“Jag lyssnade på Mumindalens vd idag på morgonen i P4 och börjar undra vilka ni som bara 

strävar emot och kallar er Skutbergets vänner är” (NWT, 2018)  

Föreningen målas upp som syndabock och tillskrivs ansvar för att gå emot planerna på Skutberget. När man 

tydligt målar ut vem som bär ansvaret ger det texten en hög transitivitet (Fairclough, 1992). Hög transitivitet 

är något som återfinns i de flesta insändare vi analyserat, just eftersom det i texterna ofta framgår vem som 

är ansvarig för en specifik handling. Gemensamt för de två föregående exemplen är att de båda fördjupar 

den pågående konflikten mellan de båda sidorna.  

I insändare 14 “Först simarena, nu Muminland” har texten istället en låg transitivitet:  

“‘Om det blir tyst om att det behövs en 50-metersbassäng i badhuset Sundsta så lovar vi 

planera för en simarena i samband med något annat idrottsbygge i Karlstad.’ Ungefär så lät 

det när badhuset planerades för ett antal år sedan. Kommer inte ihåg riktigt hur det 

diskuterades men något åt det hållet var det” (NWT, 2018).  

Det är inte uttryckt vem agenten i texten är, vilket då enligt Fairclough (1992) är ett tecken på just låg 

transitivitet. Skribenten uttrycker aldrig vem som ligger bakom citatet eller vem som har planerat bygget av 

en simarena. När ansvaret inte läggs på agenten fokuserar man istället på de effekter som uppstår, snarare än 

på de handlingar och processer som orsakade dem (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Effekten som 

uppstår är att en motsättning skapas mellan skribenten och den utelämnade agenten, bland annat genom att 

textförfattaren till insändaren också skriver att “någon simarena har vi inte sett till, inte heller har det hörts 

några diskussioner om detta längre”.  
 
Karlstads kommun framkommer i de flesta insändare som en tydlig aktör, exempelvis i insändare 2 

“Skendemokrati i Mumindalen”: “drygt 40 procent av den strandnära delen har kommunen avsatt till ett 

Muminland, som vi inte får ha några synpunkter på” (NWT, 2017). Andra exempel är i insändare 7 “Om att 

ha ett mandat”: “det uppstår dessutom storskaliga konsekvenser som stretar emot kommunens egna mål...” 

och i insändare 19 “Kul att Mumin välkomnas mer och mer!”: “det som jag tror har påverkat attityden mest 

är den vision för Skutberget som Karlstads kommun informerat om” (NWT, 2017; 2018). Oavsett om 

skribenterna är positivt eller negativt inställda till en temapark framställs kommunen i de flesta insändare 

som en aktiv agent, som Fairclough (1992) menar är den som får stå till svars för en specifik händelse. 

Samtidigt fördunklas Muminlandet och dess ägares roll. Det är trots allt ett projekt som ska finansieras av 

Muminlandet själva. Kommunen kommer enbart att arrendera marken till företaget och betalar således 

ingenting för själva upplevelseparken. Ändå läggs alltså fokus nästan uteslutande på kommunens roll i 

projektet.  
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5.1.3 Modalitet  
Insändarna består av både objektiv och subjektiv modalitet. Då många insändarskribenter har ett eget 

personligt uttryck i sina texter har det varit svårare att hitta ett tydligt mönster. I insändare förväntas man att 

ofta stöta på den subjektiva modaliteten, då den här typen av texter går ut på att personer ska kunna 

framföra sina personliga åsikter (Wahl-Jörgensen, 2002). Det som därför varit mer intressant för oss att titta 

närmare på är insändare med objektiv modalitet. Detta på grund av att det är påståenden som presenteras 

som sanningar och fakta, snarare än något som är en personlig åsikt (Fairclough, 1992). 
 
Oavsett hur skribenterna ställer sig till ett Muminland så visar insändarna att samtliga använder sig av 

objektiv modalitet, som enligt Fairclough (1992) handlar om att man vill presentera sina egna åsikter som 

universella sanningar. Att använda sig av objektiv modalitet handlar om att skribenterna vill stärka sin makt 

gentemot sina meningsmotståndare (Fairclough, 1992). I insändare 18 “Hör Lars Lerin bara hemma i 

Munkfors då?” presenterar skribenten sin uppfattning av Muminlandets fördelar genom att skriva: 

 ”det fina med Mumin i Karlstad är att det förutom barnfamiljer även lockar vuxna och att 

Mumin precis som Lars Lerin ökar antalet besökare till Karlstad och främjar handel, turism 

och arbetstillfällen” (NWT, 2018).  

Skribenten exkluderar sig själv i texten, och får det att framstå som att detta är en universal sanning, när det 

egentligen bara är en personlig åsikt hos insändarskribenten. Det här kan övertyga läsaren till att tro på att 

det som påstås är sant (Fairclough, 1995a). Vi har plockat ut ytterligare två exempel och listat dem nedan. 
 

 Insändare 2 “Skendemokrati i Mumindalen”:  

“Detta område är av många betraktat som den finaste delen, där den lilla skyddade viken 

med badstrand och badbrygga finns, som är speciellt omtyckt av barnfamiljer” (NWT, 2017).  

Insändare 13 “Karlstad behöver något att konkurrera med”: 

  
“Inte alls konstigt att Karlstad har låga siffror i sociala medier. Det finns ju än så länge inget 

som drar” (NWT, 2018).  

 Åsikterna uttrycks inte i jag- eller vi-form. Då det inte framgår att det är en personlig uppfattning menar 

Fairclough (1995b) att skribenten vill påvisa någon form av makt. Det här sättet att uttrycka sina åsikter på 

gör att den redan befintliga konflikten fördjupas ytterligare. Det föranleds av att de båda sidorna försöker 

stärka sin makt genom att få sina påståenden att likna generella sanningar. Anledningen till att vissa av 
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skribenterna väljer att presentera sina åsikter som den här typen av sanningar behöver inte enbart vara på 

grund av illvilja. Det kan också vara så att skribenten presenterar sin världsbild och att den sanningen som 

uttrycks är en del av den (Burr, 2003).  

5.1.4 Ordbetydelse  
Vilka ord skribenten väljer att använda sig av är en aktiv handling (Fairclough, 1992). Det är inte ovanligt att 

insändarskribenterna uttrycker sig negativt om sina meningsmotståndare. Det är ett genomgående 

tillvägagångssätt för båda sidorna i debatten. Det skapas en konflikt när sidorna går till angrepp mot 

varandra. Vi har märkt när vi analyserat att konfliktskapandet skiljer sig beroende på om man är positiv eller 

negativ till ett Muminland. De som är positiva till temaparken skapar oftast en konflikt mellan sig själva och 

de grupperingar som är emot, till exempel Karlstadpartiet eller föreningen Skutbergets wenner. I insändare 9 

“Skutbergets vänner, vilka är ni?” kallar skribenten Skutbergets wenner för bland annat “gnällspikar” och 

“motvallskärringar”. Det är laddade ord med negativ innebörd vars mål är att skapa en misstro gentemot 

Muminlandets motståndare. Fairclough (1992) menar att specifika ordval, likt de i vår analys, kan användas 

för att vinkla texten så att den bekräftar den upplevda verkligheten. Genom att sätta negativa attribut på 

Skutbergets wenner skapas också en motsättning mellan skribenten och föreningen. Man skapar ett 

sammanhang, och således också sin verklighet, då man sätter ord på händelser, grupper och föremål 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Skribenten i insändare 19 “Kul att Mumin välkomnas mer och mer!” skriver 

om “skräckpropagandan” som spridits av de som säger nej till Mumin. Det är ett tydligt avståndstagande 

från Muminmotståndarna och skribenten väljer också att beskylla dem för att bedriva just propaganda. 

Vidare skriver författaren bakom insändaren att Muminlandet kan komma att bli en “mycket populär 

attraktion”. Det här är också en tydlig positionering från insändarskribentens sida i debatten då denne helt 

ställer sig på kommunens sida. 
 
Det finns också tydliga exempel på där motståndare till Muminlandet använder sig av värdeladdade ord för 

att skapa konflikt och klyftor mellan väljare och politiker. I insändare 7 “Om att ha ett mandat” frågar sig 

skribenten följande: 

“Är det verkligen så illa ställt med den demokratiska processen i Karlstad, att man går emot 

väljarna i en fråga som har en sällan skådad dignitet för karlstadsborna?” (NWT, 2018).  

Skribenten väljer att använda ord och uttryck som hos läsaren kan skapa en misstanke och misstro gentemot 

politikerna. Dessutom vill författaren belysa det motstånd som finns mot planerna för Skutberget genom att 

påpeka att det har “sällan skådad dignitet”. I insändare 20 “Uppochnedvända världen” skapar skribenten 

misstro mot kommunen och kommunpolitikerna med hjälp av värdeladdade ord och uttryck. Insändaren är 

publicerad strax före valet 2018 och skribenten skriver bland annat följande: 
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“Både sossarna, de borgerliga samt Miljöpartiet har sålt sin själ för att ro iland detta 

vansinnesprojekt som faktiskt kväver all annan debatt.” (NWT, 2018) 

Med föregående citat förmedlas missnöjet över de som styr i Karlstad. Ord som “vansinnesprojekt” visar att 

insändarskribenten anser att politikerna förbrukat sitt förtroende. Uttrycket skapar också en konflikt mellan 

väljarna och politikerna då detta kan skapa en misstro hos läsaren. För vidare i insändaren står att läsa 

följande: 

“Det kunde kanske bli bra att få till en koalition med någon av de nya uppstickarna 

Sjukvårdspartiet Siv, eller Karlstadspartiet livskraft om de nu får tillräckligt med röster, men 

det verkar som att Skutberget och Mumin ligger och blockar alla vettiga tankar.” (NWT, 

2018) 

Med uttrycket “Mumin ligger och blockar alla vettiga tankar” får man uppfattningen av att skribenten istället 

vill försöka locka röster till oppositionspartierna Karlstadpartiet och Sjukvårdspartiet i Värmland. Här 

skapas ytterligare en konflikt mellan de som redan styr i Karlstad och de som utmanar om makten.  
 

5.2 Den diskursiva praktiken 
I den diskursiva praktiken har vi valt att analysera antaganden. Det har vi gjort för att upptäcka innehåll i 

insändarna som skribenterna anser ska vara underförstått. Med andra ord sådant som skribenterna väljer att 

lämna på en implicit nivå, vilket i sin tur kräver att läsaren redan är någorlunda insatt i den pågående 

konflikten kring den planerade temaparken på Skutberget. 

5.2.1 Antaganden 
Vi har stött på ett flertal antaganden och underliggande meningar i de insändare vi analyserat. Vissa 

insändare är exempelvis svar på en tidigare insändare. Det rör sig ofta om att någon skrivit något negativt 

om sina meningsmotståndare vilket mynnar ut i att den som känner sig träffad svarar med en ny insändare. 

Ibland är det explicit uttryckt vem insändaren riktar sig till medan det i vissa fall förväntas vara underförstått. 

När något är underförstått kan man säga att de här åsikterna är närvarande, men då på en implicit nivå 

(Fairclough, 1995b). 
Vi har funnit ett mönster bland de som är negativa till ett Muminland på Skutberget. De går ofta till angrepp 

mot kommunen och kommunpolitikerna. Ofta görs det på ett sätt som ska väcka misstro och misstanke 

gentemot kommunen då skribenterna låter viktiga fakta ligga på en implicit nivå. Exemplet nedan kommer 
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påvisa ett tillfälle i insändare 1 “Långsiktigt tänkande, tack!” där skribenten valt att explicit utelämna något, 

för att istället låta läsaren läsa in det på en implicit nivå: 

“Men kommungubbarna är väl ute efter att göra bra affärer igen. Detta har vi flera gånger 

uppmärksammat och även sett hur det slutar.” (NWT, 2017)  

Här menar skribenten att kommunen tidigare har försökt göra lönsamma satsningar men att 

kommuninvånarna fått bevittna hur dessa har misslyckats. Författaren bakom insändaren förutsätter att det 

finns läsare med samma förförståelse som hen själv. Således utgår skribenten ifrån att hen kan nå dessa utan 

att behöva uttrycka allt explicit (Fairclough, 1995a). Eftersom skribenten valt att utelämna vilka affärer som 

kommunen gjort som slutat illa så kan det finnas en bakomliggande intention med påståendet. Det kan vara 

så att skribenten försöker manipulera läsaren till att tro illa om kommunen och politikerna. 
Ett annat exempel på detta är i insändare 20 “Uppochnervända världen”:  

“Både sossarna, de borgerliga samt Miljöpartiet har sålt sin själ för att ro iland detta 

vansinnesprojekt som faktiskt kväver all annan debatt.” (NWT, 2018)  

Det framgår aldrig vad partierna i fråga har gjort för att ha sålt sin själ, och inte heller vad som gör projektet 

med Mumin så vansinnigt. I och med att skribenten utelämnar dessa detaljer, menar Fairclough (1992; 

1995a) att man kan få uppfattningen av att det finns bakomliggande intentioner. Även här kan läsaren bli 

manipulerad till att tro illa om partierna, kommunen och den tänkta temaparken. I insändare 7 “Om att ha 

ett mandat” går att läsa:  
 
“Går man tillbaka och ser på partiernas valplattformar – de vi valde att rösta på – finns 

naturligtvis inte Skutbergsfrågan med. Legitimerar detta politiken att trots en massiv opinion 

besluta om en etablering?” (NWT, 2017) 
 
Här antyds det att det här är något som borde funnits med i partiernas valplattformar redan vid 

kommunvalet 2014. Eventuellt kan det vara så att skribenten anser att det här kan ha mörkats redan vid just 

det valet eller att väljarna inte har haft en möjlighet att rösta utifrån det. På den implicita nivån kan man 

också anta att skribenten uttrycker ett slags förakt mot politikerna då hen anser att de missbrukar sin makt. 

Många av insändarskribenterna som ställer sig positiva till ett Muminland väljer att utelämna vem eller vilka 

meningsmotståndarna är. De som är positiva till en etablering av ett Muminland har bland annat kallat nej-

sidan för “inskränkta”, “bakåtsträvande” och “muminhatare”. Ibland väljer dessa skribenter även att använda 

sig av mer neutrala benämningar så som “förening” och “parti”. De som följt debatten kring Muminlandet 

och Skutberget kan ändå på en implicit nivå utläsa vilka motståndarna till Mumin är. Underförstått är alltså 
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att det vid de flesta tillfällen rör sig om Karlstadpartiet eller Skutbergets wenner. Ett citat från insändare 6 

“Fler karlstadsbor än Muminhatare” är:  
 
“När det sägs att ”kör inte över karlstadsborna” så handlar det om att en förening med 2 

000-3 000 medlemmar säger sig representera hela Karlstad.” (NWT, 2017) 

Skribenten skriver aldrig ut vilken förening det handlar om, men på en implicit nivå kan man förstå att det 

handlar om Skutbergets wenner. Genom att skriva “säger sig representera hela Karlstad” förstår man att 

skribenten tycker att denna förening tar sig friheten att ta över debatten, och att föra andras talan. 

Underförstått är att skribenten anklagar Skutbergets wenner för att sprida en falsk bild av verkligheten.  
 
I insändare 15 “Staden måste utvecklas vare sig man vill eller ej” skrivs: 

“Vad dessa inskränkta personer inte har förstått är att varken vi vill eller inte så måste staden 

utvecklas.” (NWT, 2018) 

Det är till viss del svårt att helt förstå vilka de “inskränkta personerna” är som denne skriver om.  Det är 

alltså en utelämnad aktör som istället tillskrivs med ett negativt epitet (Fairclough, 1992). Tydligt är dock att 

skribenten anser att det finns två olika sidor inom Karlstad när det gäller Muminlandet och Skutberget. Är 

man insatt i debatten kring Skutberget kan man på en implicit nivå utläsa att de som kallas för “inskränkta 

personer” är Mumins motståndare. 
 
I insändare 8 “Mumin - ja tack!” går att läsa: 

“En motståndarsida som genom en massiv mängd affischer och flygblad och ett till synes 

outtröttligt kampanjande på sociala medier inte klarade att samla ens tusen personer.” (NWT, 

2017) 

Skribenten skriver om “en motståndarsida”, men uttrycker aldrig rent explicit vilka som ingår i den. 

Däremot går det att utläsa på en implicit nivå att det rör sig om Karlstadpartiet, åtminstone för den som har 

förkunskaper om konflikten kring Muminlandet. Det går att utläsa med hjälp av de ledtrådar skribenten 

delger i texten, i form av att berätta vad motståndarsidan ägnat sig åt för att lyfta fram sin ståndpunkt.  
 
Oavsett om skribenterna är för eller emot ett Muminland på Skutberget så använder de sig av underliggande 

budskap på ett effektfullt sätt, även om tillvägagångssättet skiljer sig. Ja-sidan använder olika epitet för att 

beskriva sina meningsmotståndare istället för att uttrycka dem rent explicit. Deras insändare bygger alltså till 

stor på antaganden och att läsaren då är införstådd i den pågående konflikten kring Skutberget. Enligt 

�32



Fairclough (1992) kan man genom att titta på det som sagts och det som förblir osagt identifiera 

maktförhållanden. De är sällan explicit uttryckta i text, utan de brukar ligga gömda i den implicita meningen 

(Fairclough, 1995b). Alltså kan man anta att de som förespråkar ett Muminland också är nöjda med det 

rådande politiska styret. Nej-sidan väljer däremot att oftare uttala vem meningsmotståndaren är, vilket i de 

flesta fall är kommunen. De uttalar sig om sitt missnöje gentemot dem. Det som däremot är på en implicit 

nivå i deras insändare brukar vara kommunens tidigare snedsteg och misslyckanden. Liksom ja-sidan antar 

även nej-sidan att läsaren är väl insatt i konflikten och kommunens verksamhet. Även här kan man på den 

implicita nivån utläsa en viss maktrelation. De flesta skribenter på nej-sidan bygger sina texter på ett 

missnöje gentemot de ledande politikerna i Karlstads kommun då de känner sig förbisedda när beslut om 

staden fattas. 

 
5.2.2 Relationen mellan den mediala debatten och varumärkesbyggande 
Samtliga av de insändare vi analyserat kretsar kring konflikten gällande Muminlandet och Skutberget. Det 

behöver nödvändigtvis inte spegla hela problematiken som uppstått efter att kommunen presenterade 

planerna för Skutberget, utan den konflikten vi funnit kan vara unik för NWT:s insändarsidor. Men den 

återspeglar ändå en del av debatten kring kommunens planer för Skutberget och är således högst relevant för 

diskursen kring ämnet. Då materialet inte är NWT:s eget så kan vi utgå ifrån att den konflikt som går att 

finna i texterna i högsta grad faktiskt existerar. Journalistiska texter tenderar annars att vinklas åt det ena eller 

andra hållet för att skapa eller förstärka redan befintliga konflikter. Däremot bör man ha i åtanke att det är 

upp till tidningen att avgöra vilka insändare som ska publiceras (Wahl-Jörgensen, 2002). Det är alltså upp till 

insändarredaktören att balansera alla positiva och negativa åsikter kring ett ämne så att det inte lutar över för 

mycket åt något håll (Raeymaeckers, 2005). För NWT har det här varit en utmaning då de under en längre 

tid tagit emot massor av insändare som berör just Muminlandet och Skutberget, vilket insändarredaktören 

Malin Kling Uddgren själv bekräftat (NWT, 2018). Med tanke på att insändarna handplockas av tidningen 

själv så bör man ha i åtanke att de texter som blir publicerade många gånger kan vara de som har de mest 

kraftfulla uttrycken (Raeymaeckers, 2005). 
 
Att presentera platsen Karlstad som en attraktiv besöksort är något som kommunen lägger ned mycket tid 

och resurser på. Det här är något som också visat ge resultat då flera experter uttalat sig väldigt positivt om 

Karlstad som varumärke (Karlstad.se, 2018). Det bekräftar också att det är ett starkt, tydligt och 

genomslagskraftigt varumärke. Aaker (2014) menar att det här är tecken på att det finns en medvetenhet 

kring varumärket, vilket i sin tur tyder på att man har lyckats med såväl sakinnehåll som engagemang. Platsen 

Karlstad beskrivs ofta som positiv och välkomnande. Bland annat brukar ord som varm, vänlig och trevlig 

förekomma i de uttalanden och undersökningar som gjorts (Karlstad.se, 2018). Genom sin 

varumärkesplattform och de mål och visioner kommunen satt upp, vill man presentera och sälja in Karlstad 

som plats. Alltså blir Karlstad en produkt som ska locka turister, investerare och nya invånare. Men det 

måste också tilltala de redan befintliga kommuninvånarna. Det är också här som varumärkeslöftet måste 

infrias (Aaker, 2014). Genom att Karlstads kommun aktivt arbetar med sitt varumärke, blir också invånarna 
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en integrerad del av det. Det innebär att invånarna även är stadens nav (Braun, et al., 2013). Zavattaro (2013) 

skriver om styrkan i att integrera sina kommuninvånare i varumärket. Därför kan det invånarna själva säger 

om sin egen stad tänkas ha en stor effekt på kommunens fortsatta varumärkesbyggande. Ser man till den 

nuvarande diskursen kring Muminlandet i NWT:s insändarsidor, är det tydligt att det blir ett glapp mellan 

kommunens vision om varumärket och vad folk säger om dem. I våra analyserade insändare har 

motståndarna till Muminlandet anklagat kommunen för bland annat att bedriva skendemokrati, ljuga om 

stora satsningar och att missbruka sin makt. Samtidigt har de som är positiva till Mumin visserligen spridit 

en god bild av kommunens arbete, men istället har de förmedlat negativa beskrivningar om de som bor i 

staden. Bland annat har kommuninvånarna blivit anklagade för att vara bakåtsträvande, inskränkta och 

negativa. Viktigt att komma ihåg är att det alltid kommer finnas motsättningar till förändringar som en 

kommun vill göra. Det kommer alltid finnas invånare som inte håller med om vissa av de beslut som fattas.  
 
Det som blir ett problem för Karlstads kommun är snarare att även de som stöttar kommunens planer också 

sprider så kallad negativ word-of-mouth om platsen Karlstad. Detta eftersom de väljer att tala negativt om 

andra kommuninvånare, som tidigare nämnt är stadens nav och således också en del av varumärket Karlstad. 

Kommunen bör ta extra hänsyn till negativ WOM när det gäller att försöka locka turister till staden (Jeuring 

& Haartsen, 2017). Många anser att det invånarna säger om sin egen stad är äkta, vilket gör att den här typen 

av kommunikation oftast uppfattas som mer tillförlitlig än den information som exempelvis kommer direkt 

från kommunen (Braun, et al., 2013). Det här innebär givetvis inte att alla invånare i Karlstad talar negativt 

om sin stad, eller talar om sin stad alls för den delen. Däremot hörs många av de som är engagerade i 

debatten mer än de som inte vill eller orkar engagera sig. Till följd av de många insändarna som skrivits 

angående Muminlandet, kan de som står utanför debatten tänkas få bilden av att de som engagerar sig 

representerar Karlstadbornas åsikter och värderingar. Skulle den bild som är representativ i våra analyserade 

insändare sättas i förhållande till kommunens varumärkeslöfte “Varmt välkommen” så skapas det en tydlig 

motsättning mellan kommunen och insändarskribenternas upplevda verklighet. För att varumärkeslöftet ska 

kunna infrias räcker inte enbart Karlstads kommuns arbete. Det krävs också kommuninvånare som hjälper 

till att sprida en positiv bild, en bild som ligger i linje med löftet. Om avsändaren lyckas infria sina löften, så 

kan man också räkna med att förhållandet till mottagaren blir bra (Aaker, 2014).  
 
Ett viktigt verktyg för att en kommun eller stad ska kunna locka turister är att de som redan bor där talar 

gott om sin stad (Jeuring & Haartsen, 2017). Här blir positiv WOM avgörande för kommunens 

varumärkesbyggande. Men i dagsläget kan de negativa åsikter som publicerats om kommunen och 

kommuninvånarna istället tänkas ses som negativ WOM. Med tanke på att de insändare vi analyserat 

publiceras på NWT:s webbplats kan de också spridas vidare i sociala medier. Det här ger fler användare 

möjligheten att ge sin i debatten och fler läsare att ta del av det innehåll som publiceras, det här är vad som 

kallas eWOM (Chu & Kim, 2015). Det här innebär att konflikten och de negativa attribut som tillskrivs såväl 

kommunen som kommuninvånare blir synligt för ännu fler människor. I förhållande till Karlstads kommuns 

varumärke får det här betraktas som negativt. Aaker (2014) menar att varumärket är ett löfte om att leverera 
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och leva upp till de förväntningar som redan finns. Just nu lever inte kommunen upp till de förväntningar 

som finns sett till många av insändarskribenternas åsikter. Däremot menar Syssner (2012) att kommuner 

som redan har en positiv image klarar sig bättre än de som inte har det. Då flera varumärkesexperter redan 

lovordat Karlstads varumärkesbyggande kan man anta att kommunen, trots den negativa bild som förmedlas 

på NWT:s insändarsidor, har en bra grund att stå på. Med andra ord klarar de den här typen av kritik bättre.  

5.3 Den sociala praktiken 
Utifrån det vi funnit i de två första dimensionerna av Faircloughs modell, kan det tänkas att den mediala 

debatt som uppstått på NWT:s insändarsidor kan verka negativt för Karlstads kommuns platsvarumärke. 

Även andra aktörer kan tänkas ha missgynnats i konflikten, så som kommuninvånare och 

intresseorganisationer. När Karlstads kommun presenterar en bild av sig själva genom sin 

varumärkesplattform så är den genomgående positiv. Ord som “glad”, “driftig” och “välkomnande” används 

frekvent för att styrka den positiva bilden av såväl staden som invånarna ytterligare. Den här bilden utmanas 

dock genom det som skrivs i insändarna. Kommunen och dess politiker har bland annat kallats för 

odemokratiska, medan invånarna har tillskrivits epitet såsom inskränkta. Alltså har kommunen och vissa av 

invånarna olika bilder av platsen Karlstad. Den enda aktören som kan tänkas gynnas av den pågående 

konflikten är Muminlandet. Bortsett från det faktum att de i vissa insändare omskrivs på ett negativt sätt, 

medan de i andra omskrivs positivt, så finns det ytterligare en aspekt att väga in - Muminlandet får tack vare 

konflikten i NWT:s insändarsidor gratis publicitet. Muminlandet omnämns i såväl lokaltidningar som i 

rikstäckande nyhetsmedier. Med tanke på hur bilden av Karlstad utmanas i insändarna, kan man tänka att 

det får negativa konsekvenser för kommunens fortsatta varumärkesutveckling. Samtidigt gynnas eventuellt 

det kommersiella varumärket Mumin av sådana här konflikter då det får mycket uppmärksamhet. En fråga 

som då dyker upp är om mediala debatter alltid verkar negativt för platsvarumärken. Den konflikt som 

uppstått kring Muminlandet och Skutberget stör kommunens vilja att skapa ett enhetligt platsvarumärke för 

Karlstad. Det här eftersom det finns två olika, men också väldigt starka, viljor där den ena förespråkar 

utveckling för staden medan den andra vill värna om platsens ursprungliga natur. Med andra ord är det alltså 

inte bara en sida i debatten som utmanar varumärket, utan snarare hela debatten som sådan som gör det. 

Det här då den rådande konflikten om Skutbergets framtid kolliderar med kommunens vision för platsen. 

Kommunen har hittat ett sätt att utveckla Skutberget, som i sin tur ska utveckla platsen Karlstad och på så 

vis även stärka platsvarumärket. Det har har lett till att det skapats ett maktförhållande mellan kommunen 

och kommuninvånarna, som ställs på sin spets i vissa av insändarna. Inte minst mellan kommunen och de 

som ställer sig negativa till etableringen av ett Muminland. Vissa av skribenterna anser dessutom att det inte 

finns någon demokrati i dagsläget, då de inte känner sig hörda. De förmedlar en bild av att 

kommunpolitikerna kör över sina egna invånare i viktiga beslut. Zavattaro (2013) skriver att en kommun 

riskerar att mötas av just de här reaktionerna när de fokuserar för mycket på sitt eget varumärkesbyggande. 

Fredriksson och Pallas (2013) menar dessutom att för mycket fokus på varumärket riskerar att hindra den 
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demokratiska processen då pengarna för satsningarna på platsvarumärket kommer från skattebetalarna i 

kommunen. Alltså kan det tänkas att Karlstads kommun i sin strävan efter att skapa en attraktiv plats 

försummat en del av de demokratiska aspekterna. Det är en tanke som grundar sig i vad vissa av 

motståndarna till Muminlandet skrivit i sina insändare där de ifrågasätter den demokratiska processen inom 

Karlstad. En fråga som då dyker upp är vad som skulle ske om kommuninvånarna inte tilläts att yttra sina 

åsikter. För den bild som målas upp på insändarsidorna i NWT om att Karlstads kommun är såväl 

odemokratisk och bakåtsträvande gynnar inte varumärkesarbetet. Om den här typen av medial kritik tystas 

så skulle kommunen få arbeta ostört med sin image, utan att kritiska röster från den egna befolkningen 

riskerar att försvåra arbetet. Om invånarnas röst skulle försvinna helt, skulle kommunen sitta på hela makten 

gällande bilden som förmedlas av staden. Det här skulle däremot leda till att en viktig del av 

varumärkesbyggandet försvinner, eftersom kommuninvånarna är en betydande del av det. Skulle invånarna 

tystas blir konsekvensen att varumärket slutar utmanas. Det här innebär att insändarskribenterna också 

besitter en makt gentemot kommunen då deras röst kan spela en avgörande roll i det fortsatta arbetet med 

platsvarumärket. För som det ser ut idag måste kommunen ta hänsyn till det som sägs och skrivs i olika 

medier då den kritiken riskerar att verka negativt för både platsen och varumärket. En tanke som då uppstår 

är att det antagligen är positivt för Karlstads kommun att invånarna, genom till exempel insändare, utmanar 

den bild som kommunen målar upp av staden. Detta då det kan tänkas att de här utmaningarna också leder 

till att kommunen måste fortsätta utveckla sitt varumärkesbyggande.  
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6. Slutsatser  

I det här kapitlet sammanfattar vi de resultat vi kommit fram till i vår analys genom att besvara våra 

frågeställningar. Vidare följer de förslag vi tagit fram på framtida forskning.  

Hur skildras Muminlandet, Karlstads kommun och andra aktörer i insändarna?  
Muminlandet framställs nästan aldrig som syndabocken i våra analyserade insändare, trots att det i grund 

och botten är det som konflikten kretsar kring. Istället är det Karlstads kommun, kommuninvånare och olika 

intresseorganisationer som framställs som syndabocken i merparten av insändarna. Trots att Muminlandet är 

grunden till konflikten, omnämns det oftare som en bra satsning som kan tänkas ha positiva effekter för 

kommunen än som något dåligt. När fokuset i en insändare inte ligger på just Muminlandet tillskrivs istället 

kommunen som den som bär ansvar till den rådande konflikten. Temaparkens roll glöms eller väljs bort i 

många av insändarna, därför får inte heller Muminlandet något väsentligt utrymme i diskursen. Det som 

istället ges utrymme i diskursen är den konflikt som råder mellan ja- och nej-sidan. Oavsett vilken sida som 

för diskussionen i en specifik insändare så riktas kritiken på ett eller annat sätt mot kommunen, 

kommuninvånare eller intresseorganisationer. Relationerna mellan insändarskribenterna och de som blir 

kritiserade i texten kan beskrivas som avståndstagande. Skribenterna vill inte sammanflätas med sina 

meningsmotståndare. De som är positiva till ett Muminland framställer nej-sidan ofta som bakåtsträvande, 

inskränkta och negativa. Samtidigt beskriver samma nej-sida kommunen som odemokratisk, maktlysten och 

lögnaktig. Insändarskribenterna tillskriver alltså identiteter på de som i texten målas upp som syndabockar. 

Båda sidorna i konflikten försöker stärka sin makt genom att likna sina påståenden vid generella sanningar. 

För att ytterligare befästa och även stärka sin maktposition i diskursen och den rådande konflikten är 

ordbetydelsen viktig. Samtliga av insändarskribenterna har använt värdeladdade ord för att måla upp en 

starkare bild av sina egna åsikter och värderingar, samtidigt som man i många fall vill förminska 

meningsmotståndarna. De värdeladdade orden och uttrycken skapar och fördjupar redan befintliga 

motsättningar. Då analysen visat att båda sidor förminskar och identifierar varandra med negativa attribut, 

kan man också anta att båda sidor missgynnas. Däremot blir Karlstads kommun den största förloraren då 

det är dem konflikten kretsar kring, snarare än någon av de andra intressegrupperna.  

Vi har även kunnat upptäcka ytterligare en central skildring i vår analys. Motståndarna till Muminlandet har 

gärna pekat på kommunen som den tydliga fienden, ofta på ett sätt som ska skapa misstro och misstanke. 

Det här är något som ofta bygger på tydliga maktförhållanden mellan kommunen och invånarna, där 

insändarskribenterna på nej-sidan känner sig maktlösa inför kommunpolitikerna och besluten de fattar. De 

som förespråkar temaparken har dock inte alltid uttalat vilka de skriver negativt om, utan istället refererat till 

dem som “inskränkta” eller “negativa” och således låtit det ligga underförstått vilka det rör sig om. Även de 

som ställer sig emot etableringen utelämnar information i sina insändare. De nämner att kommunen har 
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gjort fel, men inte hur och vad. 

Hur förhåller sig diskursen i insändarna om Muminlandet och Skutberget till Karlstads kommuns 
varumärke? Är det positivt eller negativt för platsen Karlstad?  
Vår analys har visat att det finns två rådande förhållningssätt i diskursen kring konflikten. Förhållningssätten 

ter sig annorlunda beroende på skribentens ståndpunkt gentemot Mumin. De som är positiva tenderar att 

skapa motsättningar och konflikter mellan sig själva och de kommuninvånare som ställer sig negativa till 

Muminlandet. Trots den upprepade kritiken från ja-sidan väljer de som är negativa till Mumin i de flesta fall 

att istället måla upp Karlstads kommun som syndabocken. Ofta är det kommunpolitikerna som grupp, 

oavsett partitillhörighet, som får ta emot det mesta av kritiken och i vissa fall har det även varit påhopp 

riktade mot enskilda politiker. Genom att presentera sina negativa påståenden om kommunen som fakta 

försöker skribenterna skapa motsättningar och konflikter mellan just Karlstads kommun och dess invånare. 

Diskursen, trots sina olikheter, kan ändå tänkas sprida en gemensam negativ bild av platsen Karlstad. Man 

kan få uppfattningen om att de som talar gott om kommunens arbete och planerna för Skutberget sprider 

en positiv bild av staden. Det är bara delvis sant, för även om de skriver gott om den kommunala 

verksamheten så förmedlar de istället en negativ syn på kommuninvånarna. Den här synen på invånarna 

stämmer inte överens med den bild av Karlstad som kommunen arbetat fram i sin varumärkesplattform. 

Som tidigare nämnts skriver de i den att kommunen ska vara öppen samt välkomnande och den uppfattas 

också så utåt sett (Karlstad.se, 2018). Alltså har kommunen redan en positiv image, som enligt Syssner 

(2012) är viktig för en plats förutsättningar att utvecklas. Det Karlstads kommun nu försöker göra genom att 

introducera en temapark är att locka turister och utveckla platsen ytterligare. Men den image som Karlstads 

kommun byggt upp under en lång tid ställs lite på ända i och med den nya satsningen på Skutberget. Det här 

eftersom vissa människor inte känner igen sig i den nya bilden som presenterats. Det visar sig genom de 

insändare som riktat negativ kritik mot kommunen och det kan också vara därför Muminlandets roll till viss 

del glömts bort i konflikten. På kort sikt är Karlstad, tack vare sitt tidigare varumärkesbyggande, väl rustade 

för att kunna hantera den negativa kritik som de mottar i våra analyserade insändare. Detta tack vare den 

positiva image man lyckats förmedla av staden (Karlstad.se, 2018).  

Om konflikten pågår under en längre tid och inte når en lösning kommer kommunen glida allt längre ifrån 

sitt varumärkeslöfte, vilket också enligt Syssner (2012) leder till en ökad misstro gentemot kommunen. Det 

kan i sin tur leda till att fler blir mer skeptiska mot kommunen, snarare än mot Muminlandet. Syssner (2012) 

menar också att kommuner ofta överskattar vad som kan uppfattas som unikt med staden och platsen. Sett 

till den rådande konflikten verkar Karlstads kommun dock ha underskattat betydelsen av Skutberget hos 

kommuninvånarna. 

Vilka konsekvenser kan diskursen tänkas få för Karlstads kommuns varumärkesbyggande? 
Det är svårt att uttala sig om vilka sorts konsekvenser diskursen kan tänkas få för Karlstad som plats, samt 

för deras varumärke. Konflikten kring Skutbergets framtid är fortfarande aktuell. Det vi kunnat se i vår 
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analys är dock att diskursen inte förändrats nämnvärt under det året vårt empiriska material sträcker sig. Det 

är dock troligt att konflikten och debatten som går att finna på NWT:s insändarsidor, ju längre den håller på, 

riskerar att få negativa konsekvenser för Karlstads kommuns fortsatta varumärkesutveckling. Detta då bilden 

som sprids av Karlstad i insändarna på ett eller annat sätt är negativ och stämmer dåligt överens med de 

löften som kommunen avger i varumärkesplattformen. Om Karlstads kommun och kommunpolitikerna 

misslyckas med att identifiera den maktposition som insändarskribenterna ändå besitter så riskerar de också 

att förlora den bild av staden som de under flera års arbete byggt upp. Som tidigare nämnts så är 

insändarsidorna i tidningarna något av det läses mest och får på så sätt stor spridning. Denna spridning har 

dessutom även skett i sociala medier där än fler kunnat ta del av debatten kring Skutberget. Därav blir också 

insändarskribenterna en maktfaktor inom kommunens varumärkesbyggande då invånarna är en integrerad 

del i varumärket. I slutändan är det dock ändå Karlstads kommun som besitter den yttersta makten då det är 

de som är ansvariga för den bild som förmedlas av staden. En tanke som då dyker upp är om det arbetet 

och de resurser som Karlstads kommun lägger ned på image-skapandet verkligen är värt pengarna då den 

bilden ständigt kommer att utmanas av invånarna. Istället bör man fundera på om mer fokus bör läggas på 

den kommunala verksamheten, bland annat genom att ta resurser från varumärkesbyggandet. För i 

slutändan kan man tänka sig att god kommunal verksamhet leder till nöjda invånare och en bra bild av 

staden. Fungerar den kommunala verksamheten över förväntan så kommer också kommuninvånarna 

automatiskt att tala gott om staden och platsen. Med andra ord kanske en positiv bild av staden är möjlig att 

uppnå med ett större fokus på den kommunala verksamheten, och ett mindre fokus på 

varumärkesbyggandet. Med det sagt behöver inte varumärkesbyggande nödvändigtvis verka negativt för 

staden, så länge kommunen använder kritiken man tar emot som ett verktyg för att fortsätta utvecklas.  

6.1 Framtida forskning 
Vi har lyckats identifiera en rad olika fortsatta forskningsområden kring vårt ämne. För att bygga vidare på 

vår egen studie skulle man kunna forska på hur diskursen kring Muminlandet ter sig på andra plattformar, 

såsom sociala medier eller nyhetsartiklar. Liknar det den diskursen som vi funnit i våra insändare? I 

nyhetsartiklar skulle man även kunna analysera bilder som publicerats ihop med artikeln för att på så vis få 

fram en mer omfattande bild av diskursen som råder. Man skulle också kunna tänka sig att man jämför 

diskursen i NWT:s insändare med diskursen i VF:s. 
 
För att kunna generalisera resultaten skulle man kunna göra en kvantitativ studie på samma ämne för att få 

fram tydligare teman och kategorier. Vid en kvantitativ studie kan man analysera samtliga insändare från 

såväl NWT som VF för att täcka hela diskursen på de lokala insändarsidorna. Då har man även möjligheten 

att jämföra resultatet från de båda tidningarna. 
 
Varumärkesbyggande kring en stad, eller city branding, är högst aktuellt inom de allra flesta svenska 

kommuner. Därför skulle det kunna vara intressant att göra samma studie på ett annat projekt i en annan 
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kommun för att se hur diskursen ser ut där och om det på något sätt påverkat deras platsvarumärke. Ett 

liknande exempel på det skulle kunna vara den tidigare planerade Apple-butiken i Kungsträdgården i 

Stockholm som tidigare nämnts i vårt första kapitel. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Det har tidigare visats att stora satsningar i områden som betyder mycket för lokalbefolkningen rör upp 

känslor. Inte minst här i Karlstad gällande Mumin-projektet på Skutberget. Konflikten har varit intensiv och 

kritiken mot kommunen har varit omfattande. Även i Stockholm skedde en liknande utveckling när Apple 

ville bygga en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Där riktades massiv kritik mot projektet och flera röster 

höjdes i flera olika sammanhang. Under hösten 2018 meddelade politikerna i Stockholm stad att bygget av 

butiken inte blir av (SVT, 2018). Kritiken från stockholmarna mot planerna i Kungsträdgården kan tänkas ha 

blivit avgörande för att projektet till slut skrotades. Det kan tänkas att den diskurs och konflikt som råder i 

Karlstad och runt Muminlandet kan leda till att även det projektet slås av, likt det i Stockholm. En tanke som 

dyker upp är att den typen av beslut fattas för att rädda kommunens image. 

När man jobbar med kommunens varumärke är en central del att kommunicera ut den image och de 

värderingar som byggts upp kring platsen, i vårt fall platsen Karlstad. Syssner (2012) pratar om vikten av att 

kommuninvånarna känner igen sig i det varumärke som staden förmedlar. Om de inte gör det kan det 

uppstå ett ökat missnöje mot kommunen. Därför är det också viktigt att vara väl förberedd på att en sådan 

här konflikt kan uppstå i samband med en så omfattande satsning som Muminlandet ändå är. Det skulle 

kunna tänkas vara så att den bild av Karlstad som kommunen länge har arbetat in krockar med en etablering 

av ett Muminland. Därav finns det också kommuninvånare som inte längre känner igen sig i bilden av 

Karlstad. Det kan vara en möjlig förklaring till den konflikt som uppstått.  

En fråga som uppkommer är ifall situationen i Karlstad sett likadan ut om kommunen haft ett annorlunda 

tillvägagångssätt för att presentera satsningen på Skutberget. Hade det gått att undvika konflikten om man 

presenterat förslaget på ett sätt som är mer förenligt med den nuvarande bilden av Karlstad?  
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Bilagor 

Insändare 1 

Långsiktigt tänkande, tack! 
PUBLICERAD: 2017-09-08 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/09/08/langsiktigt-tankande-tack/ 

Skutberget: 
Undrar hur de tänker i kommunstyrelsen när de vill bygga ett Muminland på Skutberget. Hur många år 
kommer detta att stå sig? Det genererar arbeten och inkomster ett tag, men vad händer sedan? 

Naturen är evig om den vårdas för kommande generationer, vilka säkert skulle uppskatta den, men 
kommungubbarna är väl ute efter att göra bra affärer igen. 

Detta har vi flera gånger uppmärksammat och även sett hur det slutar. Om de någon gång skulle 
försöka tänka lite långsiktigt, längre än deras egen livstid, så skulle många med mig bli lite gladare. 

Bössa 
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Insändare 2 

Skendemokrati i Mumindalen 
UPPDATERAD: 2017-09-11 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/09/11/skendemokrati-i-mumindalen/ 

Skendemokrati, det är vad det handlar om, när kommunen så flott erbjuder oss att få bli delaktiga i vad 
som ska ske med Skutberget framöver.  

Skutberget: Men det vi får tycka till om är ett stympat Skutberget, som utgörs av knappt 60 procent av 
den strandnära ytan. Drygt 40 procent av den strandnära delen har kommunen avsatt till ett 
Muminland, som vi inte får ha några synpunkter på. Detta område är av många betraktat som den 
finaste delen, där den lilla skyddade viken med badstrand och badbrygga finns, som är speciellt 
omtyckt av barnfamiljer. Området med motionscentralen och ytterligare en bit bortanför, hör också till 
Mumindelen.  

Skutberget, vårt gemensamma paradis, fritt och öppet för alla, unga och gamla, kvinnor och män, 
svenskar och nysvenskar. Gäster från när och fjärran, är välkomna att njuta tillsammans med oss av 
den fria och underbara naturen på Skutberget – vår skatt! 

Gott folk! Inte ska vi väl låta politiker och kommersiella företag få ta detta ifrån oss? Detta är vårt 
andningshål och vår oas, som så väl behövs i dessa stressiga tider med ständiga förtätningar, som 
inkräktar på våra grönområden. 

Detta är vårt, för oss tillsammans, för våra barn och barnbarn och kommande generationer! 

Monika Persson 
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Insändare 3 

Du får visst tycka till om Muminlandet! 
PUBLICERAD: 2017-09-13 https://www.nwt.se/2017/09/13/du-far-visst-tycka-till-om-muminlandet/ 

I sin insändare skriver Monika Persson att Karlstads kommuns inbjudan att tycka till om Skutbergets 
framtid enbart är skendemokrati då hon inte får tycka till om ett eventuellt Muminland. 
 
Replik till "Skendemokrati i Mumindalen" (NWT 11/9) 
I den nätenkät som kommunen tillhandahåller just nu för att samla in medborgarnas åsikter om 
Skutbergets utveckling finns utrymme för att skriva precis det man tycker. 
 
Enligt kommunens hemsida framgår det även tydligt att kommunens medborgare under hösten/vintern 
2017 kommer att få lämna synpunkter på den detaljplan som just nu utreds för ett eventuellt Muminland 
på Skutberget. 
 
Jag säger varken bu eller bä för ett Muminlands etablering på Skutberget, innan detaljplanen är färdig. 
 
KF 

Insändare 4  
 

Trendig Mumindal 
PUBLICERAD: 2017-10-10 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/10/10/trendig-mumindal/ 
 

Nu ska sagan om Mumin bli animerad storfilm. Flera Hollywood-skådespelare har knutits till projektet.  
 
Insändare: Filmen ska återskapas med 2D- och 3D-teknik i den internationella satsningen 
Moominvalley. 
 
Kanske ligger Karlstads kommun i framkant? 
 
Pulex irritans 
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Insändare 5  
 

Tack Karlstad! 
PUBLICERAD: 2017-10-30 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/10/30/tack-karlstad/ 
 

Nu behöver jag inte längre längta tillbaka till ”stan”. 
 
Insändare: Det jag saknade mest efter flytten från Karlstad var Skutberget. En etablering av Mumin där 
förstör den unika miljön med gratis friluftsliv som jag njutit av otaliga dagar. 
 
Aldrig mer Skutberget för mig. 
 
Ingela  
 
 
Insändare 6  
 

Fler karlstadsbor än Muminhatare 
PUBLICERAD: 2017-11-23 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/11/23/fler-karlstadsbor-an-muminhatare/ 
 
Ett kort inlägg bara; när det sägs att ”kör inte över karlstadsborna” så handlar det om att en förening 
med 2 000-3 000 medlemmar säger sig representera hela Karlstad.  
 
Insändare: Ha gärna en omröstning kring detta (dock inte på SVT eller så utan en mer professionellt 
anordnad) så får ni se att vad karlstadborna vill ha är en upplevelseanläggning med rik tillgång till 
arbetstillfällen och en ökad tillströmning av turister till vår vackra ort! 
 
Nöjd karlstadsbo 
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Insändare 7  
 

Om att ha ett mandat 
PUBLICERAD: 2017-12-04 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/12/04/om-att-ha-ett-mandat/ 
 

På kommunens informationskväll den 22 november, stod motsättningarna alldeles klara mellan 
kommunpolitiker och de som vill ha en annan typ av upplevelse på Skutberget. 
 
Insändare: Kommunalrådet Per Samuel Nisser var mycket tydlig i hur han uppfattade sin situation som 
politisk representant: ”vi har fått mandat att ta beslut” efter förra valet. Men vilka beslut har man fått 
mandat att ta, helt oinskränkt? Går man tillbaka och ser på partiernas valplattformar – de vi valde att 
rösta på – finns naturligtvis inte Skutbergsfrågan med. Legitimerar detta politiken att trots en massiv 
opinion besluta om en etablering? 
 
Väljarna anser Skutberget som en mycket viktig fråga, och protesterna har man mött med 
undanglidningar, mörkningsförsök, tveksamma undersökningar av tilltänkt avtalspart, trögt att få fram 
fakta eller allmänt ett passivt motarbetande som inte bådar gott. Är det verkligen så illa ställt med den 
demokratiska processen i Karlstad, att man går emot väljarna i en fråga som har en sällan skådad 
dignitet för karlstadsborna? 
 
Det uppstår dessutom storskaliga konsekvenser som stretar emot kommunens egna mål, att arbeta för 
ett förbättrat förtroende bland väljarna, interna miljömål och mål för friskare personal. En 
upplevelsepark på Skutberget är en angelägen fråga, liksom en ny uppkoppling av kommunens 
förvaltaransvar för anläggningarna där ute, som misskötts under drygt tio år. 
 
Den förening jag anslutit mig till vill utveckla Skutberget till ett eldorado för barn och gamla, motionärer, 
nya svenskar och funktionsnedsatta med olika möjligheter att röra sig i anslutning till naturen. Allt 
mycket viktigt även för kommunens anställda och i friskvårdens allt viktigare mål. Det finns också 
utmärkta idéer för hur detta skulle kunna ske med ett förtroendefullt samarbete med till exempel en 
föreningsallians, vilket också innefattar en aktivering av Skutbergsgården. Sammantaget ett antal 
sommarjobb, men också helårsarbeten. 
 
Mandatet att ta beslut i en fråga som så många karlstadsbor engagerat sig i, borde verkligen tänkas 
igenom grundligt. En förtroendeskapande – framtidsbetonad – linje, vore att blåsa av projektet och 
börja om med karlstadsbornas bästa för ögonen. Med all respekt för den något diffusa tanken på ökade 
skatteintäkter för kommunen. 
 
Owe Nordling, motionär 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Insändare 8  
 

Mumin – ja tack! 
PUBLICERAD: 2017-12-27 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2017/12/27/mumin-ja-tack/  
 

Det är med ett stort mått av trötthet jag följer historien om det planerade Muminlandet, och den 
enkelspåriga debatt som rasar. 
 
Insändare: Debatten domineras fullständigt av vänstervriden domedagspropaganda. Om hur 
barnfamiljer kommer tvingas betala 600 kronor för att ens få möjlighet att bada på sommaren. Om hur 
illvilliga riskkapitalister önskar förhindra våra barn att se en skog utan att betala för sig. Om hur 
möjligheten att motionera utomhus i kommunen helt går om intet och att kommunpolitikerna gladeligen 
prioriterar finska middagsbjudningar före innevånarnas hälsa. 
 
Anläggningen på Skutberget grundades naturligtvis med en avsikt. En avsikt som på intet sätt förkastas 
genom uppförandet av ett Muminland, vilket motståndarsidan vill göra gällande. En motståndarsida 
som genom en massiv mängd affischer och flygblad och ett till synes outtröttligt kampanjande på 
sociala medier inte klarade att samla ens tusen personer. Den stora tysta majoriteten av Karlstads 71 
000+ vuxna medborgare tycks ha en annan åsikt, vilket också visar sig genom den breda politiska 
samstämmigheten i kommunfullmäktige. 
 
Jag välkomnar ett Muminland och alla de positiva effekter det skulle få för kommunen. Jag välkomnar 
den ökande turismen, som även gynnar hotell, restauranger och handel. Jag välkomnar alla 
jobbmöjligheter för kommunens unga. Jag välkomnar möjligheten att kombinera ett kostnadsfritt 
kommunalt friluftsliv med en högkvalitativ park driven av ett företag utan önskan att skövla och förstöra 
för ekonomisk vinning. 
 
Sett till Karlstads storlek och geografiska läge är det förvånansvärt att staden idag saknar en 
upplevelsepark. Skutberget är den rätta platsen för en sådan. 
 
Mumins kompis 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Insändare 9  
 

Skutbergets vänner, vilka är ni? 
PUBLICERAD: 2018-01-30 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2018/01/30/skutbergets-vanner-vilka-ar-ni/ 

 
Jag lyssnade på Mumindalens vd idag på morgonen i P4 och börjar undra vilka ni som bara strävar 
emot och kallar er Skutbergets vänner är. 
 
Insändare: Ni verkar bara lägga er energi på att vara motsträviga och leva efter mottot ”Det är bra som 
det är!”. 
Vad har ni för utvecklingsplaner för Skutberget? 
 
Lägg er energi på att göra något bra av den där stora grå katastrofbyggnaden som ligger väldigt fint till. 
Man har försökt med restaurang ett antal gånger, men misslyckats. Att gå uppför en ranglig trappa för 
att hämta maten och gå ner igen och balansera en matbricka för kunna sitta ute alternativt sitta i en 
bedrövlig och tråkig lokal är verkligen ingen höjdare. En restaurang med servering måste vara 
lättillgänglig i markplanet. 
 
Lägg er energi på något positivt och försök samarbeta med kommunen för att få Mumindalen till att bli 
något positivt för området, vilket jag är övertygad om att det har potential att bli. Jag tycker att ni nu 
bara framstår som en samling gnällspikar och motvallskärringar! 
 
En sann vän av Skutberget 
 
Insändare 10  
 

Skutbergets vänner 
PUBLICERAD: 2018-01-31 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2018/01/31/skutbergets-vanner/ 
 

Skutbergets vänner är ett trevligt gäng som bara säger nej till en enda sak: inhägnad Muminvärld på 
Skutberget. 
 
Insändare: Svar till ”Skutbergets vänner, vilka är ni?” (NWT 30/1 2018) 
Vi säger ja till att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus 
på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Fri tillgång till naturen, klipporna och stränderna så att 
dagens Skutberget även framledes förblir öppet och tillgängligt för alla! 
 
Mariana 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Insändare 11  
 

Skutbergspolitiken påminner om Kalle Anka 
PUBLICERAD: 2018-02-12 https://www.nwt.se/2018/02/12/skutbergspolitiken-paminner-om-kalle-anka/ 
 

Politiker i Karlstad uttalade sig i NWT den 28 dec 2017: ”Vi driver inte Mumin”, och jag ställde mig 
redan då frågan: vem är det då som driver Mumin?  
 
Insändare: Det var liksom som i Kalle Anka på julafton, när Långben, från att ha suttit vid ratten, 
hoppade in i husvagnen bakom och Musse Pigg efter en stund frågade: ”Vem det är som kör? Kalle 
Anka upprepade frågan: ”Ja vem är det som kör egentligen?” och Långben svarade: ”Det är ju jag som 
kör”, men tittade samtidigt ut och konstaterade att han faktiskt inte gjorde det. Det var tomt på 
förarplatsen. 
 
Eftersom de flesta av oss karlstadsbor inte drev Mumin och tydligen inte heller våra politiker, vem var 
det då som drev Mumin? Om det inte var våra politiker som ”körde” (läs: styrde) i Karlstads kommun, 
fanns det ju uppenbarligen inte heller någon vid ratten! 
 
Vilka kan då säkerställa att inte Karlstads kommun kör av vägen och kraschar? 
 
Och nu, helt plötsligt, efter Bo Landins agerande, fälls kommentaren från kommunpolitiker” ”Tala inte 
om för oss hur vi ska styra Karlstad”. Vad ska man egentligen tro? 
 
Precis som i fredagskvällens TV- program På spåret, ställer jag mig frågan: Vart är vi på väg? 
 
Jag ser med oro på utvecklingen. 
 
De flesta uppskattar den svenska demokratin, dess yttrandefrihet, åsiktsfrihet, och så vidare, men alla 
har väl hört uttrycket att ”makt korrumperar”? Att fördöma och inte tolerera andras åsikter är något man 
tror bara förekommer i diktaturer. 
 
I den smarta teknologins utvecklande värld, med bland annat självstyrande bilar, hur vore det att 
avveckla alla politiker och införa självstyrande kommuner? 
 
En som vill värna Karlstads bästa 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Insändare 12  
 

Är Mumin Karlstads och Värmlands Messias? 
PUBLICERAD: 2018-05-03 https://www.nwt.se/2018/05/03/ar-mumin-karlstads-och-varmlands-messias/ 
 

Det låter på vissa som om Messias är på ingång i Karlstad. Om bara Mumin kommer hit så kommer allt 
automatiskt bli så mycket bättre. 
 
Insändare 
Vi kommer öka besöksnäringens utländska besökssiffror (som visar minus 2016). Vi kommer också öka 
i befolkningsmängd till över 100 000 (som tydligen är ett stort mantra för en del). Vi kommer också få 
massor med pengar över (efter att Karlstads kommun satsar mångmiljonbelopp i infrastruktur, VA, 
översvämningsskydd och annat för etableringen av Mumin) som kommer räcka till skola, vård och 
omsorg. Mumin kommer samtidigt inte bara frälsa Karlstad, utan också hela Värmland. Halleluja! 
 
Tittar man på hur Karlstads besöksnäring sköter sig i digitala medier så kan man säga att det är en 
sorlig syn. Det ger svart på vitt varför Karlstad och Värmland inte når ut. Syns man inte så finns man 
inte. 
 
Visit Karlstad har 2 532 följare på Facebook medan största konkurrenten i regionen Visit Örebro har 11 
243. Jämför man Karlstad med några kommuner inom Värmland ser vi att Visit Arvika har 11 032 
följare, Visit Kristinehamn 4 467 och Visit Torsby 2 851. Vad beror detta på? Varför har inte Karlstad 
som största ort i länet en större popularitet? 
 
Lyfter man blicken till Visit Värmland så är siffrorna ännu värre. Visit Värmland har 1 254 följare i 
Facebook i jämförelse med Visit Dalarna 27 138 och Visit Småland 3 808. Och för gränsregionen i 
Norge har Visit Østfold 9 968 följare. 
 
Instagram är det media som allt fler använder istället för Facebook och där är Karlstad förloraren igen. 
Visit Karlstad har 429 tappra följare medan Visit Arvika har 2 447 och Visit Kristinehamn 1 104. Sett till 
hela Värmland har Visit Värmland 669 följare (mars 2018) medan Visit Småland har 3 808 och Visit 
Dalarna 1 361. Om nu en turist inte använder ”Visit”-begreppet utan söker upp kommunens Instagram 
istället så kommer denne bli riktigt besviken. Karlstads kommuns konto har 264 följare och det senaste 
inlägget gjordes för två och ett halvt år sedan. 
 
Men nu väntar alltså besöksnäringen i Karlstad på att frälsaren Mumin, den nya Messias, ska få 
besöksnäringen att lyfta till oanade höjder. Jo jag tackar! Utan att man behöver lyfta ett finger. Lägg ner 
ett hårt arbete på att synas istället! 
 
Det är lång tid innan Messias kommer hit – om han ens kommer 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Insändare 13  

 
Karlstad behöver något att konkurrera med 
PUBLICERAD: 2018-05-08 https://www.nwt.se/2018/05/08/karlstad-behover-nagot-att-konkurrera-med/ 
 

Inte alls konstigt att Karlstad har låga siffror i sociala medier. Det finns ju än så länge inget som drar. 
 
Insändare: Reflektion på den anonyma insändaren ”Det är lång tid innan Messias...” (NWT 3/5 2018) 
 
Är väl inte så konstigt om Visit Värmland har färre följare på Facebook med mera gentemot Dalarna 
med sitt Leksand sommarland, Örebro med Gustavsvik och Småland som ju har Astrid Lindgrens Värld. 
 
Värmland saknar något liknande och då är det som bäddat för ett Muminland i vårt vackra landskap. 
 
Tack för din upptäckt ”Det är lång tid innan Messias”! 
 
Kent Dracéus 
 
 

Insändare 14  

 
Först simarena, nu Muminland 
PUBLICERAD: 2018-05-19 https://www.nwt.se/asikter/insandare/2018/05/19/forst-simarena-nu-muminland/ 
 

”Om det blir tyst om att det behövs en 50-metersbassäng i badhuset Sundsta så lovar vi planera för en 
simarena i samband med något annat idrottsbygge i Karlstad.” 
 
Insändare: Ungefär så lät det när badhuset planerades för ett antal år sedan. Kommer inte ihåg riktigt 
hur det diskuterades men något åt det hållet var det. Nu tycker jag mig uppleva samma löften: Om vi 
bara får igenom Mumin så lovar vi att upprusta hela Skutberget till ett mönsterfriluftsområde. 
 
Någon simarena har vi inte sett till, inte heller har det hörts några diskussioner om detta längre. 
 
Var börjar man? Upprustning först, eller? 
 
Löftena kunna ej svika 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Insändare 15  
 

Staden måste utvecklas vare sig man vill eller ej 
UPPDATERAD: 2018-06-14 https://www.nwt.se/2018/06/14/staden-maste-utvecklas-vare-sig-man-vill-eller-ej/ 

PUBLICERAD: 2018-06-14 
 
Vad dessa inskränkta personer inte har förstått är att varken vi vill eller inte så måste staden utvecklas. 
Visionen om 100 000 innevånare är en naturlig utveckling för vår stad precis som för andra växande 
städer i Sverige. 
 
Vi har ett större behov av bostäder än vad som kan erbjudas, därför måste det byggas fler bostäder till 
dem som vill flytta hit. De ”extremkostnader” som beskrivs, följs naturligt av ”extremintäkter” i form av 
skatteintäkter. Staden måste attrahera företag att etablera sig här, och med det kommer naturligt att 
behovet av bostäder till de som skall arbeta i dessa företag. 
 
Varför, varför ska vi inte utnyttja att bygga i strandnära lägen när vi har möjligheten? Det finns så 
mycket vatten och strandnära ytor tillgängliga för våra innevånare så det räcker till ”sikt och glitter” för 
alla trots byggnation vid vattnet. Förtätning, javisst. Men vi kanske skall bygga bostäder på 
Skutbergsområdet eller i Sannaskogen, då blir ju inte bostäderna i vägen och förtätningen uteblir. 
 
Sist men inte minst, temaparken på Skutberget. Bygg, bygg nu. För att nå 100 000 innevånare (naturlig 
utveckling) så måste det finnas en bredd av aktiviteter för boende och besökande. Självklart skall vi 
ordna så att alla skall få möjlighet att ha tillgång till rekreation av skilda slag, som närhet till skog, 
vandring, löpning etcetera och vi har det i överflöd i vår kommun. 
 
Lyft blicken och se vad mycket skog och grönområden det finns till förfogande i kommunen. Upptäck 
nya områden genom att utnyttja ”stolpjakten”. Utnyttja denna plätt på Skutberget, ja just plätt, för det är 
vad det är i det stora hela. Gör Karlstad till en intressant(are) besöksort, med en bredd av aktiviteter för 
innevånare och besökare. 
 
Vi får hoppas att det populistiska enfrågepartiet ”Karlstadspartiet” inte lyckas attrahera fler än de 900 
protesterande (en procent av innevånarna i Karlstad) i december, vid årets val, för gud hjälpe oss i så 
fall.  
 
Visionär 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Insändare 16  
 

Här kan Mumin flytta in! 
PUBLICERAD: 2018-07-06 https://www.nwt.se/2018/07/06/har-kan-mumin-flytta-in/ 
 

Problemet löst 
 
KARLSTAD: "Ändra postadress" 
 
Sedan en lång tid har en infekterad stämning pågått mellan Mumins anhängare och motståndare om 
placeringen av Mumindalen på fritidsområdet på Skutberget. Men som en skänk från ovan så har 
Bomstadbadens ägare lagt sig i debatten och är mycket positiv till att Mumindalen skall etableras i 
Karlstad. 
 
Då är ju problemet löst: Muminfamiljen ändrar sin postadress från Skutberget till Bomstadbaden i 
Karlstad och kommunen skriver ett avtal med Bomstadbaden. Förutsättningarna med närhet till skog 
och vatten är ju helt likvärdiga. 
 
Nu är det bara att köpa in ett antal spadar och hjälmar så kan kommunalråden sätt spaden i backen så 
fort som möjligt.  
 
Tänk va enkelt detta enorma problem hade sin lösning! 
 
Janne  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Insändare 17  

 
Familjen hade stannat längre med Muminland på plats 
UPPDATERAD: 2018-07-19 https://www.nwt.se/2018/07/17/familjen-hade-stannat-langre-med-muminland-pa-plats/ 

PUBLICERAD: 2018-07-17 
 
Har precis haft besök av vår son och hans familj som numera bor i Stockholm. Några av de 
barnaktiviteter de kunde göra ute nu var att besöka Mariebergsskogen och alla djuren, lekparken vid 
biblioteket, Bomstadbaden och Sunne Vattenland. De frågade om Muminland var klart och hade 
gladeligen besökt både det och Skutberget. 
 
KARLSTAD: "Kommer att locka" 
 
När vi berättade att det kanske inte blir av och att det till och med finns ett parti mot Muminland 
skakade de bara på huvudet och tyckte det var ett bakåtsträvande utan dess like. 
 
De åkte hem några dagare tidigare för att besöka Eskilstuna Parken Zoo och stanna där i två dagar. 
 
De var även inne på att åka till Nordens Ark, Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och till och med att åka 
till Muminland i Finland! 
 
Så nog kommer Mumin att locka besökare och framför allt barnfamiljer till Skutberget och Karlstad. 
 
Hoppas för allas vår skull att det blir snart! 
 
En som välkomnar Mumin för allas vår skull 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Insändare 18:  
 

Hör Lars Lerin bara hemma i Munkfors då? 
PUBLICERAD: 2018-07-21 https://www.nwt.se/2018/07/21/hor-lars-lerin-bara-hemma-i-munkfors-da/ 
 

Svar till Kerstin M 20/7 på min insändare Välkommen Mumin för allas vår skull 
 
Karlstad: Om Mumin bara hör hemma i Finland 
 
Du har alldeles rätt i att vi har fin natur och vatten att bada i på nära håll och att det är alldeles gratis. 
En tillgång som vi kan vara stolta över och som vi utnyttjar till fullo – inte minst när vår son med familj är 
här på besök. Bad och fin natur utesluter inte att man gör mer; till exempel ett besök på Naturum och 
Mariebergsskogens djurpark eller ett besök på Värmlands museum och biblioteket och den fina 
lekparken mittemot eller åker till vackra Sunne och Vattenlandet där. Självklart kan man ta båten till 
Nådendal och besöka Mumin men när du skriver ”för där hör han hemma”, tänker du då också att Lars 
Lerin hör hemma i Munkfors och inte ska vara på Sandgrund? 
 
Sverige och Finland var ett land i många hundra år så både det och att det finns många finnar här så 
långt tillbaka som till 1600-talet knyter ihop oss och gör att ett Muminland i Värmland och på Skutberget 
är svårslaget. 
 
Du skriver att det finns många upplevelseparker för barn runt om i Sverige men tyvärr kan jag inte hålla 
med dig. Jag tycker det finns många nöjes- och vattenparker men få parker med kulturella upplevelser. 
De jag känner till är Astrid Lindgrens Värld och Junibacken och så alla fina bibliotek så klart. Du får 
gärna upplysa mig om flera. Bad och natur berikar men det gör även kultur. 
 
Du tycker min insändare om Mumin var den dummaste du läst på länge och fastän jag läser din 
insändare om och om igen så förstår jag inte vad det är du tycker är så dumt. Som svar på din fråga: 
Jo, vår son med familj var här för att besöka oss men de kom inte hit i hopp om att finna en ”finsk 
temapark”, men oj vad det hade berikat oss alla om den funnits! De flesta barnfamiljer som reser på sin 
semester i Sverige vill besöka någon upplevelsepark som Astrid Lindgrens Värld, Junibacken, Nordens 
Ark, Liseberg, Gröna Lund eller liknande. 
 
Det betyder inte att de besöker alla och det betyder inte att de inte umgås med mor- och farföräldrarna 
eller njuter av bad och fin natur. Än en gång: det ena utesluter inte det andra. 
 
Det fina med Mumin i Karlstad är att det förutom barnfamiljer även lockar vuxna och att Mumin precis 
som Lars Lerin ökar antalet besökare till Karlstad och främjar handel, turism och arbetstillfällen. 
 
Välkommen Mumin för allas vår skull 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Insändare 19  
 

Kul att Mumin välkomnas mer och mer! 
PUBLICERAD: 2018-07-27 https://www.nwt.se/2018/07/27/kul-att-mumin-valkomnas-mer-och-mer/ 
 

En mer positiv syn på en Muminpark på Skutberget i Karlstad börjar märkas. Jag själv tycker det är 
positivt för Karlstad och för hela Värmland om vi kunde få till en Muminpark. 
 
Ofta var det av typen ”Vem känner till Mumin?”, ”Mumin har inget med Värmland att göra” och ”Detta 
passar ju inte på Skutberget”. 
 
Idag har det svängt och insikten om att Mumin är något som inte alls är okänt börjar göra sig gällande. 
 
Att det passar i Värmland verkar också ha börjat landa hos allt fler. Det är en attraktion som kan bli 
väldigt populär, det är en andemening i Mumin att man ska leva i symbios med naturen och en fin park 
för både unga och äldre passar alltid bra i Värmland. 
 
Det som jag tror har påverkat attityden mest är den vision för Skutberget som Karlstads kommun 
informerat om. 
 
Studerar man den framstår en Muminpark som ett naturligt inslag som inte förstör någon natur och den 
inkluderar till fullo en stor satsning på hela Skutberget. 
 
Detta tror jag allt fler nu förstår och då blir bilden av en Muminpark sakta men säkert mer positiv. 
 
Väldigt kul tycker jag! 
 
Vi har inte råd att sitta och vara missnöjda i Värmland. Vi måste våga gå framåt, vi måste våga gå in i 
framtiden och vi måste våga tro att den utveckling som sker är till för att skapa något gott. 
 
Skräckpropagandan har av och till varit omfattande. Här måste man själva bilda sig en genuin 
uppfattning. Besök Skutberget för att se vilka enorma ytor som finns där och förstå vilken del som det 
är Muminparken skulle kunna placeras på. Min personliga syn är att skräckpropagandan är mycket 
starkt vinklad och tyvärr många gånger består av rena felaktigheter. 
 
Min tro är att politikerna i Karlstad försöker göra det bästa både för oss som bor här och för de som vill 
komma på besök. Ingen vill att Skutberget inte ska bli annat än en oas och ett populärt utflyktsmål. 
 
Fram för Värmland! 
 
Daniel H 
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Insändare 20  
 

Uppochnervända världen 
PUBLICERAD: 2018-09-06 https://www.nwt.se/2018/09/06/uppochnervanda-varlden/ 
 

Både sossarna, de borgerliga samt Miljöpartiet har sålt sin själ för att ro iland vansinnesprojektet med 
Muminlandet, skriver Karl. 
 
Insändare: Nä dra mig baklänges... Nu är det väl upp och nedvända världen? 
 
Kan i tisdagens NWT läsa att Socialdemokraternas Linda Larsson kan tänka sig en koalition med 
Moderaternas Per-Samuel Nisser. 
 
Ja, vad gör man inte för att få vara med runt grytorna. Dessa två är tydligen rädda att släppa fram 
några andra partier utan försöker taktiskt att blocka dem. 
 
Det kunde kanske bli bra att få till en koalition med någon av de nya uppstickarna Sjukvårdspartiet Siv, 
eller Karlstadspartiet livskraft om de nu får tillräckligt med röster, men det verkar som att Skutberget 
och Mumin ligger och blockar alla vettiga tankar. 
 
Både sossarna, de borgerliga samt Miljöpartiet har sålt sin själ för att ro iland detta vansinnesprojekt 
som faktiskt kväver all annan debatt. 
 
Det spelar tydligen igen större roll hur man röstar för man vet tydligen aldrig numer hur de allierar sig 
för att få hänga kvar runt grytorna. 
 
Men tack för att ni klargjorde hur ni tänker så jag vet vad jag inte skall rösta på den 9 september 
 
Karl mycket besviken tidigare sosse 
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