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Abstract 

This essay will handle the subject of how the municipality of Malmö along with its 

real estate company MKB construct a discourse on how the neighborhood of 

Augustenborg should be understood. The essay uses critical discourse analysis to 

understand how the discourse is constructed, and what social consequences this has. 

The structure of the discourse has been mapped out with the concepts of the voices 

of discourse, sustainability and green fix. The combination of the concepts and the 

method of discourse analysis presented by Norman Fairclough together make up 

the analytical framework. The material in question is a booklet published by the 

municipality of Malmö and MKB. Through the analysis, central tendencies were 

identified, and with the concepts in the analytical framework, the essay has found 

that the discourse presented mainly draw on two separate discourse: a discourse of 

democracy and a discourse of sustainability. To draw on these, the text must 

construct the citizens of the neighborhood in a specific way, as well as construct 

sustainability in its neoliberal understanding. The essay concludes that this is 

undemocratic and therefore problematic, because of the way other subject positions 

and perspectives are excluded. 

 

Nyckelord: Augustenborg, diskursanalys, green fix, hållbarhet, demokrati 

Antal ord: 9280 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 1 

2 Tidigare forskning och teoretisk grund ................................................................ 3 

2.1 Grunden för kritisk diskursanalys ...................................................................... 3 
2.1.1 CDA och att intregrera annan teori ............................................................ 4 
2.1.2 Intertextualitet ............................................................................................ 5 

2.2 Diskursens röst ................................................................................................... 5 

2.3 Hållbar utveckling .............................................................................................. 6 

2.4 Green fix ............................................................................................................. 7 

2.5 Analytiskt ramverk ............................................................................................. 8 

3 Metod ..................................................................................................................... 10 

3.1 Faircloughs modell för kritisk diskursanalys ................................................... 10 

3.2 Den analytiska strukturen ................................................................................. 10 

3.3 Validitet ............................................................................................................ 11 

4 Material.................................................................................................................. 12 

5 Analys ..................................................................................................................... 13 

5.1 Analysnivå 1 ..................................................................................................... 13 
5.1.1 Det unika Augustenborg ........................................................................... 13 

5.1.2 Berättelsen om Augustenborg .................................................................. 16 

5.2 Analysnivå 2 ..................................................................................................... 17 

5.2.1 Legitimerande ........................................................................................... 18 

5.2.2 Hållbarhetsdiskursen ................................................................................ 18 

5.2.3 Demokratidiskursen ................................................................................. 19 

5.3 Analysnivå 3 ..................................................................................................... 20 

6 Slutsats ................................................................................................................... 22 

7 Referenser .............................................................................................................. 23 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Idag är det hållbara samhället ett ideal, och många olika aktörer jobbar för att göra 

samhället mer miljövänligt på ett eller annat sätt. Teknik utvecklas, regleringar 

antas och mål ställs upp. Som ett led i detta utvecklas också en diskurs kring vad 

miljövänlighet och hållbarhet är. Relaterat till detta skapas också specifika 

subjektspositioner som påverkar vilka som får möjlighet att påverka diskursen, vad 

som tas för givet och vilket perspektiv som kan antas. Jag vill undersöka dessa och 

vad de kan ha för konsekvenser för människor och miljön. Av denna anledning har 

jag valt att fokusera på stadsdelen Augustenborg som är belägen i Malmö. Området 

representerar ett tidigt försök att bygga på ett hållbart sätt då ett hållbarhetsprojekt 

startades redan 1998 med Augustenborg som objekt. Men hur skall vi förstå detta 

projekt? Jag har i denna uppsats analyserat diskursen som Malmö Stad och MKB 

(Malmö Stads bostadsbolag) presenterar, eftersom de antaganden och 

konstruktioner som denna diskurs uppvisar påverkar hur man kan tala om och vilka 

som kan tala om hållbarhet. Stadsbyggnad som sådant har en inneboende politisk 

dimension, och att tala om hållbart byggande utan att också tala om makt och 

politiska strategier vore alltför enkelspårigt. Vad som antas för självklart av 

makthavarna påverkar också hur medborgarna uppträder. Om vissa identiteter eller 

perspektiv utesluts ur denna diskurs påverkar det också den demokratiska aspekten 

av stadsbyggandet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag kommer i detta avsnitt presentera vilken utgångspunkt jag har för min uppsats, 

samt varför det är intressant att genomföra denna uppsats. Detta följs sedan av en 

närmare specificering av den frågeställning som har väglett uppsatsen.  

Denna uppsats kommer att behandla hur området Augustenborg framställs av 

företrädarna för området, det vill säga Malmö Stad och MKB. Augustenborg blev 

1998 föremål för ett hållbarhetsprojekt som kallades för Ekostaden, där Malmö Stad 

och MKB enligt egen utsago ville förändra bilden av Augustenborg, samt satsa på 

att bygga en hållbar stadsdel (MKB & Malmö Stad). Uppsatsen kommer att 

undersöka den diskurs som företrädarna presenterar av Augustenborg för att 

identifiera centrala tendenser och innehåll från andra diskurser. Syftet blir då att se 

hur diskursens natur ser ut för att kunna förstå vad som tas för givet och vad som 

utesluts. Detta är intressant för den demokratiska aspekten av det hållbara 

stadsbyggandet, då det säger något om vem som får påverka och vilka perspektiv 

som är godtagbara. Genom att analysera diskursen kring Augustenborg går det 

också säga något om vad som ligger till grund för diskursen, och vilka sociala 
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konsekvenser detta kan ha. Uppsatsen kommer att använda sig av tidigare forskning 

för att förstå hur en diskurs inom stadsplanering kan vara uppbyggd, och kommer 

att undersöka diskursen genom ett analytiskt ramverk som konstrueras med hjälp 

av den tidigare forskningen. Augustenborg är intressant att undersöka eftersom 

projektet Ekostaden sägs ha bedrivits i syfte att stärka den ekonomiska, ekologiska 

och sociala hållbarheten. Malmö Stad har dessutom varit föremål för en 

undersökning om huruvida stadens betoning på miljösatsningar i själva verket är ett 

sätt att attrahera internationellt kapital och på så sätt lösa stadens ekonomiska 

problem (Holgersen & Malm 2015). Dessutom är det en form av explicit 

maktutövande från Malmö Stad och MKBs håll att driva på en viss diskursiv 

uppfattning av Augustenborg. Den broschyr som ligger till grund för uppsatsen ses 

som diskursivt relevant i sig, då den syftar till att förändra eller förstärka den 

diskursiva bilden av området för allmänheten. Som företrädare för området och som 

institutioner använder Malmö Stad och MKB sig av den makt de innehar för att 

påverka allmänhetens bild av området. De tillhandahåller diskursiva verktyg åt 

medborgarna som skall användas för att konstruera sin uppfattning av området. Det 

är viktigt att undersöka vilka sociala konsekvenser detta kan ha för medborgarna, 

både i hänsyn till den demokratiska aspekten samt vilken uppfattning av hållbarhet 

som premieras. Dessutom är det relevant att fråga sig om den profilering mot 

hållbarhet som Malmö Stad ägnat sig åt de senaste 20 åren snarare är del av en 

marknadsföringsstrategi än sprunget ur en genuin oro införklimatförändringarna. 

Min frågeställning för denna uppsats kommer därför att vara hur den diskurs som 

MKB och Malmö Stad presenterar är konstruerad, och vilka sociala konsekvenser 

denna diskurs kan sägas ha.  
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2  Tidigare forskning och teoretisk 

grund 

För att besvara frågan om hur MKBs och Malmö Stads diskurs om Augustenborg 

är konstruerad så krävs det att vissa problem först behandlas. Det första av dessa är 

att ta ställning till vilket perspektiv man bör ha på diskurs. Det finns idag många 

olika sätt att se på diskurs och därför krävs det en närmare förklaring av hur jag 

väljer att förstå diskurs. Jag kommer därför att börja med att presentera ett 

perspektiv grundat i den kritiska diskursanalysen och vilka vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter som finns för denna. Utöver detta behöver jag ett sätt att identifiera 

de mer specifika konstruktioner av positioner som återfinns i texten. I detta syfte 

beskriver jag hur man kan se på de olika sätt som diskursen får en röst i texten. Då 

Ekostaden är ett projekt som i stora delar varit inriktat på hållbarhet så har jag valt 

att beskriva hur den rådande hållbarhetsdiskursen ser ut, för att närmare förstå vad 

som ofta menas med hållbarhet och vilka kännetecken denna diskurs kan ha. Jag 

introducerar även begreppet “green fix” (Holgersen & Malm 2015) för att förstå 

hållbarhetsdiskursen i ett större perspektiv som inkluderar hela  

Malmö Stad. 

 

2.1 Grunden för kritisk diskursanalys 

För att förstå den kritiska diskursanalysen (CDA) och Faircloughs modell för 

diskursanalys som kommer att presenteras nedan krävs en redogörelse för hur han 

definierar diskurs och social praktik. Språk, som den diskursiva praktiken byggs 

upp av, är nämligen för Fairclough en form av social praktik, det vill säga att den 

inte är individuell och inte en ren återspegling av verkligheten (1992, 63). Detta 

menar han har två implikationer; att diskurs är en form av handling, “one form in 

which people may act upon the world and especially upon each other” (ibid), samt 

en framställningsform. Den andra implikationen är att det finns ett dialektiskt 

förhållande mellan diskursen och den sociala strukturen, eftersom det enligt 

Fairclough också finns ett sådant förhållande mellan den sociala praktiken och den 

sociala strukturen (1992, s. 64). Han beskriver förhållandet som att den sociala 

strukturen är effekten av, men också ett villkor för, diskursen. Med detta menas att 

den sociala strukturen begränsar och formar diskursen på en bred samhällelig nivå, 

exempelvis; 

“by class and other social relations at a societal level, by the relations specific to 

particular institutions such as law or education, by systems of classification, by 
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various norms and conventions of both a discursive and a non-discursive nature, 

and so forth” Fariclough 1992, s. 64. 

Samtidigt så är också diskursen konstituerande för den sociala strukturen (ibid). 

Med detta menas att diskursen bidrar till att skapa de sociala strukturer som också 

sedan bidrar till att forma och begränsa diskurser. “Discourse is a practice not just 

of representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing 

the world in meaning” (ibid). Det konstruktiva elementet kan enligt Fairclough 

delas in i tre olika aspekter; diskursen konstruerar sociala identiteter, sociala 

relationer och system för kunskap och troende (1992, s. 64-65). Fairclough betonar 

även att relationen mellan den sociala strukturen och diskursen är dialektiskt, och 

därför bör inte den ena eller andra sidan av den konstituerande och konstituerade 

delen av diskursen betonas mer än den andra. Flera diskurser samverkar för att 

forma den sociala praktiken, och den sociala verkligheten påverkar sedan i sin tur 

diskursen. Viktigt är dock att den sociala praktiken inte kan reduceras till bara 

diskurs(er) (Fairclough 1992, s. 66), vilket innebär att det inom den sociala 

praktiken förutom diskursiva praktiker även finns icke-diskursiva praktiker. Men 

att den sociala praktiken formas av diskursen betyder att den diskursiva handling 

som MKB och Malmö Stad utför är högst relevant när man vill förstå 

konstruktionen av den sociala praktiken. Att det dessutom är makthavare som står 

för den aktiva etableringen av diskursen gör det viktigt att förstå vilka sociala 

konsekvenser diskursen kan ha. 

Den diskursiva praktiken innehåller “diskurser och genrer som artikuleras i 

produktionen och konsumtionen av texten” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

75). Diskurser och genrer (samt stil och aktivitetstyp) är enligt Fairclough delar i 

vad han kallar för “diskursordningen” (1992, s. 124-127), och dessa olika delar är 

också i varierande grad självständiga från varandra. Genrer beskriver han som den 

mest övergripande delen i diskursordningen, och den används för att benämna “a 

relatively stable set of conventions that is associated with, and partly enacts, a 

socially ratified type of activity” (1992, s. 126). En genre kan antingen vara kopplad 

till en viss stil, eller vara möjlig att kombinera med flera olika stilar; Fairclough 

nämner som exempel att en intervju kan vara både ‘formell’ eller ‘informell’. Varje 

genre har dessutom en aktivitetstyp, det vill säga hur aktiviteterna inom genren 

struktureras, samt vilka subjektspositioner som skapas (Fairclough 1992, s. 126-

127). Diskursen beskriv som den mest autonoma delen i diskursordningen, och mer 

specifikt som hur undersökningsobjektet formuleras. Det som främst analyseras när 

det kommer till den diskursiva praktiken är alltså vilka sociala konventioner som 

texten använder sig av, vilka aktiviteter dess inspirerar samt vilka 

subjektspositioner som accepteras.  

2.1.1 CDA och att intregrera annan teori 

Implikationen av Faircloughs sätt att se på diskurs är att den sociala praktiken inte 

innehåller endast diskursiva element; den innehåller även icke-diskursiva element. 

På grund av detta räcker inte diskursanalysen till för att analysera den sociala 

praktiken, utan måste kompletteras av annan samhällsvetenskaplig teori (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Tanken är att forskaren på denna nivå måste höja 

sig över diskursanalysen och ta in bland annat sociologisk teori för att förstå den 

sociala praktiken. Eftersom den sociala praktiken innehåller andra element än just 

diskursiva praktiker så menar Fairclough att diskursanalysen inte räcker till (ibid). 

Med detta som bakgrund har jag valt att använda mig av ett antal begrepp för att 

kunna analysera relationen mellan den diskursiva och den sociala praktiken. Jag får 

då möjlighet att lyfta diskursanalysen från att endast analysera själva diskursen, och 

kan genom detta diskutera hur detta kan påverka den sociala praktiken. Tanken är 

att forskaren på detta sätt ska kunna analysera om diskursen kan sägas reproducera 

eller förändra den sociala praktiken. På grund av vissa tidsbegränsningar som 

kommer med att detta är en kandidatuppsats kommer jag dock inte ha möjlighet att 

göra detta. Jag kommer däremot använda mig av detta utrymme för att diskutera 

vilka konsekvenser Augustenborgsdiskursen kan ha. 

2.1.2 Intertextualitet 

Jag kommer att använda mig av det begrepp som Fairclough kallar för 

intertextualitet, och som han beskriver som “basically the property of texts have of 

being full of snatches of other texts” (1992, s. 84). Med detta menar Fairclough att 

texter har en egenskap av att alltid referera till och innehålla delar av andra texter. 

På detta sätt kan texter gå i fronten för samhällelig förändring, eftersom de kan 

förändra tidigare texter och på så sätt förändra, befästa eller skapa nya diskurser. 

Genom att undersöka själva intertextualiteten hos en text, det vill säga vilka texter 

som texten implicit refererar till, så kan man skönja diskursordningen. 

Diskursordningen används som begrepp för att beskriva hur olika diskurser kan 

relatera till varandra, hur de kan vara beroende av varandra, kort sagt “the complex 

interdependent configuration of discursiva formations” (Fairclough 1992, s. 68). 

2.2 Diskursens röst 

 

Alison Tett och Jeanne M. Wolfe har i en studie undersökt fyra olika stadsplaner 

för att försöka förstå vilken diskurs just stadsplanerare förhåller sig till (Tett & 

Wolfe 1991, s. 196). De utgår både från Habermas och Foucaults definition av 

diskurs, vilka de menar är de huvudsakliga förståelserna inom fältet stadsplanering. 

Ambitionen är att undersöka stadsplanerna för att komma åt yrkets “underliggande 

antaganden och praktiker” (ibid, min övers.). Författarna menar att de hittar främst 

fyra former som “diskursens röst” (ibid) hörs i materialet: passiva konstruktioner 

(nämns inte vid namn), förändring utan agent, konstruerande av legitimitet och falsk 

dialog (Tett & Wolfe 1991, s. 196-198). Den första av dessa kategorier innebär att 

stadsplanerna inte hänvisar till vem som har utfört handlingar, exempelvis 

genomfört utredningar. De menar att stadsplanerna ofta, istället för att nämna namn, 

refererar till personer endast med deras titel som identifikator (mayor, Alderman, 
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community group). Detta innebär att författarna till stadsplanerna distanserar sig 

från texten, vilket ger texten en större legitimitet. Kopplat till detta finns även en 

till tendens som beskriver förändringar som agentlösa, vilket framställer 

förändringar utan någon som är ansvarig för dem. Det lämnas till läsaren att 

använda sig av kontexten för att konstruera vem eller vilka som är ansvariga för 

besluten som tas.  

Att konstruera legitimitet menar Tett & Wolfe handlar mest om att hänvisa till 

olika former av lagar och regler, samt auktoriteter (s. 198). På detta sätt kan man 

undvika kritik som grundar sig i att man inte skulle ha ett stöd eller mandat att 

genomföra stadsplanen. Författarna pekar på att stadsplanering alltid försöker att 

sammanföra en mängd olika intressen, vilket gör att man behöver en viss auktoritet 

för att legitimera det man menar är en kollektiv röst (ibid). De menar att detta, 

tillsammans med den agentlösa karaktären på texten, innebär att auktoriteten läggs 

hos själva dokumentet, och inte i den intressegrupp som producerat den, i syfte att 

undvika kritik.  

Den fjärde formen av diskursiv röst är en falsk dialog, som enligt Tett & Wolfe 

förs med ‘allmänheten’. De menar att allmänheten konstrueras som en ‘annan’ som 

är beroende av de som ‘talar’ i diskursen, vilket i detta fallet är stadsplanerarna (s. 

198). Dialogen är dessutom falsk, eftersom stadsplanerna implicerar att ett 

deltagande från allmänheten är ett tillägg i arbetsprocessen, och aldrig en central 

del av den (ibid). Man ser snarare allmänheten som homogen grupp som skall styras 

över; “[n]ot only is the public considered to be unitary in planning discourse, it is 

presumed to exist in a state of dependency on the voices the discourse speaks for” 

(Tett & Wolfe 1991, s. 198). I och med detta så nekar man också till att allmänheten 

skulle ha fler intressen än ett, eller att det skulle finnas intressekonflikter bland olika 

grupper inom allmänheten.  

2.3 Hållbar utveckling 

I en antologi om hållbar utveckling, Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala 

villkor och globala beroenden (2012), skriver Ida Andersson och Brita Hermelin 

om hur städer blev en drivande faktor i den hållbara utvecklingen. De menar att det 

finns en otydlighet kring vad begreppet ‘hållbar utveckling’ faktiskt betyder, och 

skriver att ett sätt som detta begrepp har tagit form är i idén om hållbara städer 

(2012, s. 80). De menar att det är intressant att se hur begreppet konkretiseras, 

eftersom begreppet är så otydligt. Vilka strategier som används av makthavare i 

processen att omvandla idén till praktik blir då intressant att undersöka, eftersom 

det tyder på en viss förståelse av begreppet. Ordet hållbar utveckling myntades i 

Brundtlandrapporten (2012, s. 79), och beskrev som att “samhällsutvecklingen i 

dag (sic!) inte får hota möjligheten till ett gott samhälle för framtida generationer” 

(ibid). Detta är dock relativt vagt, och ger ingen vägledning i hur ett framtida 

hållbart samhälle skall se ut (ibid).  

Andersson & Hermelin menar begreppen ‘hållbar’ och ‘utveckling’ kan stå i 

konflikt med varandra, och hänvisar till en diskurs de kallar för “ekologisk 
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modernisering” (2012, 86). Denna diskurs förutsätter en så kallad ‘grön tillväxt’; 

att skydda miljön kommer även leda till ekonomisk tillväxt (ibid), och omvänt så 

hotar inte ekonomisk tillväxt vår miljö. Detta tankesätt grundar sig i en 

marknadsliberal ideologi som menar att man kan ha en ekonomisk tillväxt utan att 

miljön tar skada (Carter 2018, s. 211-212). Likt Andersson & Hermelin menar 

Carter att det idag är en av de dominerande idéerna när det kommer till miljöfrågor, 

och har varit det sedan slutet av 80-talet (Carter 2018, s. 213). Detta gör det mycket 

troligt att denna liberala diskurs även har influerat projektet Ekostaden i 

Augustenborg. Andersson & Hermelin beskriver vidare hur denna diskurs har brett 

ut sig i olika former, både i en svensk kontext och internationellt (2012, s. 86-91). 

De pekar på att statliga myndigheter som Tillväxtverket agerar inom denna diskurs 

om ‘grön tillväxt’. På myndighetens hemsida definierar de vad de anser vara en 

‘hållbar tillväxt’: “Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för 

kommande generationer att tillgodose sina behov” (Tillväxtverket, 2018). Slutligen 

menar dock Andersson & Hermelin att de inte vill analysera diskursens logik, utan 

endast ge en beskrivning av den (2012, s. 94). De menar dock att en aspekt som 

diskursen om hållbar tillväxt inte tar hänsyn till är den om social hållbarhet (ibid). 

Jag är av uppfattningen att min egen uppsats har något att tillföra till detta; genom 

en diskursanalys kan vi på en starkare grund kritisera de diskurser som vi tycker 

oss se i samhället idag, samt beskriva eller undersöka en eventuell diskursiv 

förändring.  

2.4 Green fix 

Holgersen och Malm presenterar i sin artikel “‘Green fix’ as crisis management. 

Or, in what world is Malmö the world's greenest city?” konceptet ‘green fix’. Detta 

anspelar på David Harveys concept “spatial fix”, som hänvisar till en tendens hos 

kapitalismen att överkomma en kris i kapitalackumulationen genom att förflytta sig 

i rummet (Harvey 2001).  Han beskriver hur ordet ‘fix’ i engelskan kan betyda flera 

olika saker. I den första betydelsen kan det vara att fixera något, det vill säga till 

“something being pinned down and secured in a particular locus” (ibid). De andra 

betydelserna är att ‘fixa’ något, det vill säga att laga det så att det återigen fungerar, 

samt en ‘fix’ som beskrivs “as in ‘the drug addict needs a fix’, in which it is the 

burning desire to relieve a chronic or pervasive problem” (Harvey 2001, s. 24). 

Denna betydelse implicerar också ett återkommande behov av en ‘fix’, något som 

Harvey tar fasta på när han menar att en ‘spatial fix’ är något som återkommande 

måste användas av kapitalet för att undvika kriser, och de olika betydelserna av 

ordet ‘fix’ beskriver också den dialektiska processen i kapitalismen (Holgersen & 

Malm 2015, s. 276).  

Tanken med Holgersen & Malms ‘green fix’ är att den också följer denna 

dialektiska process, fast på ett något annat sätt; “there might be fixes that begin not 

by an abandonment of the crisis-hit room and a quest for profits elsewhere (som i 

en ‘spatial fix’, min anm.), but rather by an invitation to capital to step into that 
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very room and resuscitate profits there” (ibid, min kursivering). Författarna 

beskriver det som ett sätt för aktörer att motverka en kris i kapitalackumulationen 

genom att göra om bilden av staden eller regionen (Holgersen & Malm 2015, s. 

277). Denna bild är då, som namnet antyder, ‘grön’, vilket innebär att man satsar 

på miljövänliga alternativ. Den sker i den politiska sfären, genom olika former av 

stadsplanering och och infrastruktursatsningar, och presenteras också som en 

lösning på andra politiska problem (ibid). Författarna menar att ideologin bakom 

konceptet är en ekologisk modernism som menar att hållbarhet och ekonomisk 

tillväxt är kompatibla, och att det dessutom är så att hållbarhet kan fungera som en 

motor för tillväxt. De beskriver att detta främst är ett sätt att attrahera kapital till 

staden , något som blivit nödvändigt i en global värld (s. 278). Detta innebär såklart 

att man vill attrahera olika former av investeringar, men en central del är också att 

locka till sig förmögna medborgare. Denna ‘grönifiering’ av staden materialiserar 

sig genom “residential areas and office buildings, new infrastructure and transport 

systems, all branded as sustainable; entire new neighbourhoods are designed to gain 

a reputation for environmental excellence” (Holgersen & Malm 2015, s. 278).  

Jag menar att green fix som begrepp kan appliceras på Augustenborg, då 

Holgersen & Malm själva tar upp exemplet med Västra hamnen i Malmö som ett 

av dessa områden, men jag vill hävda att Augustenborg kan räknas in i detta. 

Områdena byggdes/renoverades tätt inpå varandra i tid (1998 och 2001) vilket 

stärker detta då författarna menar att denna strategi fick sin upptakt i och med att 

Ilmar Reepalu valdes till ordförande i kommunfullmäktige 1994 (s. 279). 

Visserligen ser de även översiktsplanen från 2000 som en sorts startpunkt för 

strategin i Malmö, men man kan rimligtvis anta att arbetet med den och idéerna 

bakom den funnits inom kommunen innan de sattes på papper. Författarna beskriver 

även området Västra Hamnen i Malmö, och hur det har uppmärksammats 

internationellt (Holgersen & Malm 2015, s. 281). Man har på grund av detta intresse 

lockat många besökare från andra länder som gästat området i syfte att lära sig av 

hur Västra Hamnen är byggt.  

2.5 Analytiskt ramverk 

Genom dessa källor skall jag nu presentera ett analytiskt ramverk som kommer att 

fungera vägledande i uppsatsens analysdel, och på detta sätt strukturera min analys. 

Till att börja med kommer jag att använda mig av Tett & Wolfes fyra diskursiva 

röster som ett sätt att lingvistiskt analysera och identifiera de diskursiva 

konstruktioner som finns närvarande i texten.  

Vidare kommer jag att använda mig av Andersson & Hermelins diskussion 

kring hållbar utveckling för att dels identifiera den form av governance som har 

använts av Malmö Stad och MKB i genomförandet av projektet, samt om de 

använder sig av den hållbarhetsdiskurs som beskrivs av Andersson & Hermelin. 

Slutligen kommer jag att använda mig av begreppet ‘green fix’ för att undersöka 

om det går att se Augustenborg som ett fall av detta, och på så sätt möjligen föra in 

fallet Augustenborg i en vidare kontext av strategisk kommunikation från Malmö 
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Stads och MKBs sida. Jag kommer på detta sätt analysera texten utifrån de kriterier 

som Holgersen & Malm ställer upp; att projektet är ett sätt att attrahera 

internationellt kapital, att det innebär en ‘grönifiering’ av bilden av staden samt att 

den även presenteras som en lösning på andra problem än de miljömässiga. Den 

sammanlagda ansatsen i dessa tre perspektiv är att undersöka hur Malmö Stad och 

MKB skapar en diskursiv bild av Augustenborg, och vilka identiteter och 

perspektiv som tas för givet. Varför detta är viktigt kan sammanfattas med ett 

Fairclough:  

“On the one hand, discourse is shaped and constrained by social structure in the 

widest sense and at all levels [...] On the other hand, discourse is socially 

constitutive” Fairclough 1992, s. 64 

Varför det är intressant att undersöka diskursen framträder här med all önskvärd 

tydlighet: diskursen formar den sociala praktiken, och därför kan vi se Malmö Stads 

och MKBs broschyr som ett aktivt sätt att påverka människors beteende på ett sätt 

som utesluter andra former av positioner och uppfattningar.  
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva den form av diskursanalys jag har valt att 

använda mig av, samt den metod som denna specifika form av diskursanalys 

använder sig av. Jag har valt att använda mig av Faircloughs kritiska diskursanalys 

och modell, då jag menar att den lämpar sig väl för att undersöka just 

stadsbyggande. Då Fairclough utgår från en tanke om att det finns en materiell 

verklighet som inte är diskurs, kan man se hur stadsplanering som sådan kan ses 

som en diskursiv praktik som formar det materiella, vilken enligt Fairclough sedan 

påverkar diskursen på så sätt att den begränsar och formar vad diskursen kan säga 

om verkligheten. I denna kontext är stadsplanering ett utmärkt exempel då den 

dialektiska relationen som Fairclough menar att diskursen och den sociala praktiken 

har.  

3.1 Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 

Denna modell är lingvistiskt inriktad, och modellen har därför en del som specifikt 

ser till hur texten rent lingvistiskt är uppbyggd (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 74). Med detta menas att varje text har en viss uppbyggnad rent lingvistiskt, vilket 

påverkar textens produktion och konsumtion (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 75). De två andra dimensionerna hanterar diskursiv praktik och social praktik, 

som kommer att beskrivas nedan. På grund av den begränsade tidsramen i arbetet 

med en kandidatuppsats har jag dock inte haft möjlighet att analysera texten på ett 

så djupgående lingvistiskt sätt som Fairclough själv gör. Jag har dock fångat de 

centrala och viktigaste tendenserna i språket.  

De tre analysnivåer som Faircloughs modell för CDA innehåller hänvisar alltså 

till text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

74). Den första analysnivån är lingvistiskt uppbyggd vilket innebär att den främst 

ser till de rent formella egenskaperna hos texten, exempelvis med vilka ord ett 

fenomen presenteras eller i vilken stil det görs. Den andra nivån analyserar den 

diskursiva praktiken, vilket innebär att den tittar på vilka diskurser som texten 

refererar till. Den tredje nivån skall enligt Fairclough undersöka om diskurserna 

reproducerar eller förändrar den sociala praktiken. Denna del kommer dock inte 

vara genomförbar, då det vore för tidskrävande för en uppsats på kandidatnivå. 

Denna del kommer dock att diskutera och analysera vilka sociala konsekvenser som 

kommer av de antaganden och konstruktionen diskursen vilar på.  

3.2 Den analytiska strukturen 
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Fairclough presenterar en modell för diskursanalys som är tredimensionell. 

Tillsammans med det teoretiska ramverk som presenteras ovan kommer denna 

CDA ligga till grund för uppsatsens analysdel; CDA kommer främst att användas 

som ett verktyg för att strukturera analysen i analysnivåer, medan det teoretiska 

ramverket kommer att användas i syfte begreppsliggöra de upptäckter som 

framkommer i samband med analysarbetet. Att CDA strukturerar analysen gör att 

olika delar av det analytiska ramverket kommer att befinna sig på olika 

analysnivåer. Upptäckter kring textens mer konkreta lingvistiska egenskaper 

kommer därför att befinna sig under den första analysnivån. Analysnivå 2 kommer 

därefter att lyfta upp dessa lingvistiska egenskaper för att se till vilka diskurser som 

dessa anspelar på. Även textens produktion och konsumtion kommer här att 

analyseras. Som  grund ligger Faircloughs teori om intertextualitet, som används 

för att visa på hur texten innehåller delar av andra diskurser. Analysnivå 3 kommer 

framför allt att diskutera vilka implikationer diskursen kan ha, vad det kan betyda 

att vissa saker tas för givet och vad som inte sägs i texten. Denna del kommer även 

att diskutera vilka konsekvenser det kan ha att Augustenborgsdiskursen vilar på 

vissa antaganden och konstruktioner.  

3.3 Validitet 

Som avslutning på denna metoddel är det viktigt att komma ihåg att målet med en 

diskursanalys inte är att undersöka vad som ‘verkligen menas’ av människor, utan 

målet är snarare att förstå hur diskursen kan påverka den sociala verkligheten. I 

detta syfte har jag, i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips råd (2000, s. 28) 

valt att så gott som möjligt göra mig främmande inför materialet, dvs att distansera 

sig från materialet för att kunna se det som är självklart. Min ambition är att 

synliggöra vad som tas för givet i texten, och därför måste jag även göra mitt bästa 

för att åsidosätta min egen förståelse av fenomenen. Fokus för denna uppsatsen 

kommer därför att vara på de konsekvenser som kan sägas komma av de antaganden 

och konstruktioner som återfinns i texten.  
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4 Material 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva det material jag har använt mig av i denna 

uppsats. För att få ett lättöverskådligt material som lättare kan analysera på djupet 

har jag valt att snävt begränsa mitt urval av material. Då jag främst vill analysera 

den bild som företrädarna för fram av området (MKB och Malmö Stad) så finns det 

en naturlig avgränsning som uppsatsen kommer att hålla sig till. Avsändaren för 

materialet måste alltså vara MKB, Malmö Stad eller båda två för att kunna användas 

i min uppsats. Detta innebär att jag inte kommer att använda mig av material från 

andra aktörer, såsom journalistiska källor eller akademiska källor om själva 

området. Då jag i min uppsats kommer att använda mig av en diskursanalys så är 

detta snäva urval nödvändigt. Diskursanalysen hade med ett större material blivit 

allt för lång och tidskrävande, speciellt då jag använder mig av en form av 

diskursanalys som använder sig av en lingvistisk utgångspunkt. En sådan nära 

läsning av texten och dess lingvistiska kvalitéer hade varit omöjligt med ett större 

material, speciellt inom ramen för en kandidatuppsats.  

Med hänsyn till detta har jag valt att använda mig av en broschyr som MKB och 

Malmö Stad har tagit fram i samarbete med Damanco Community. Broschyren 

beskriver projektet Ekostaden, hur projektet inleddes samt vad som har gjorts i 

området och till viss del hur processen i beslutsfattandet har sett ut. Texten har 

producerats i syfte att informera om projektet Ekostaden och hur området har 

utvecklats sen dess. Den växlar från beskrivande delar av projektet till intervjuer 

med personer som var ansvariga för projektets initiering och genomdrivande. Även 

personer som idag står för förvaltningen av projektet och stadsdelen intervjuas i 

broschyren.  

I linje med Faircloughs kritiska diskursanalys så kan man se broschyren som en 

effekt av det dialektiska förhållandet mellan diskurs och social praktik; projektet 

Ekostaden formades från början av en diskurs, som sedan tog fysisk form genom 

projektet, vilket i sin tur formar hur diskursen kring området kan se ut. Utifrån 

syftet med denna uppsats är materialet statsvetenskapligt intressant, då broschyren 

kan ses som en kommunikativ handling av företrädarna för området gentemot 

allmänheten. Dessutom kan man genom CDA se denna handling som del i en 

dialektisk politisk process där diskursen och den sociala praktiken formar varandra.  
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5 Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva den analys som jag har genomfört. 

Jag kommer här att använda mig av det analytiska ramverk som har presenterats 

ovan tillsammans med CDA. Kapitlet är strukturerat efter de tre analysnivåer som 

Fairclough presenterar i sin tredimensionella modell. I analysnivå 1 befinner sig 

den lingvistiska delen, där textens mer formella egenskaper presenteras och 

analyseras. I nästa nivå beskrivs hur dessa egenskaper hos texten relaterar till andra 

texter, dvs vilka andra diskurser och texter som refereras till. I den tredje 

analysnivån kommer jag presentera vilka antaganden och grunder som dessa 

diskurser vilar på, samt varför jag anser det vara problematiskt att MKB och Malmö 

Stad presenterar denna diskurs. 

5.1 Analysnivå 1 

Broschyrens framsida består av en bild tagen från Augustenborg (MKB & Malmö 

Stad). Bilden innehåller mycket grönt, med växter i förgrunden samt träd och gräs 

i mitten och till höger i bild. I bakgrunden syns bostadshus, och ner till vänster i 

bild syns en skymt av det öppna dagvattensystem som byggdes i samband med 

projektet Ekostaden. Mellan vattnet och träden sträcker sig en gångväg, och på 

denna promenerar ett flertal människor. Denna bild kan ses som ett försök att 

förmedla en känsla av natur och harmoni. Till att börja med domineras den av grönt 

av olika slag; växter, träd och gräs. I centrum av detta går människorna, vilket ger 

en känsla av att leva i naturen. Till sist syns bostadshusen i bakgrunden, vilket 

binder ihop alla dessa intryck; naturen och människan i symbios - i Augustenborg. 

De intertextuella egenskaperna i bilden är många; den hänvisar till en 

hållbarhetsdiskurs, dels explicit genom underrubriken “på väg mot en hållbar 

stadsdel” (MKB & Malmö Stad), men också genom de högst närvarande inslagen 

av växter, träd och annan natur. På detta sätt kopplar man ihop Augustenborg med 

hållbarhet och en tanke om natur, och till människor genom de människor som syns 

på bilden. Människorna är alla delvis skymda av växter eller träd, vilken kan tyda 

på en vilja att placera naturen som central. Att själva bostadshusen ligger i 

bakgrunden förmedlar en känsla av att de är sekundära; det är naturen och 

människorna som är i centrum. 

5.1.1 Det unika Augustenborg 
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Ett av de tydligaste teman som återfinns i texten är att området återkommande 

beskrivs som ‘unikt’ och de åtgärder som gjordes som ‘unika’ och på olika sätt 

nytänkande. På broschyrens andra sida möts vi av rubriken “En unik process” 

(MKB & Malmö stad, s. 2), vilken sedan direkt följs av stycket: 

“Ekostaden Augustenborg är en unik process, med ett märkligt avstamp i olika men 

även gemensamma behov, och utan ett slut. Sedan starten har cirka 15 000 besökare 

vallfärdat hit för att se vad som åstadkommits i den sociala, ekologiska och 

ekonomiska hållbarhetens tecken” MKB & Malmö Stad, s. 2.  

I detta stycke finns flera intressanta aspekter att belysa. För det första så 

förekommer orden unik och process inte mindre än två gånger (och tillsammans), 

vilket ger en tydlig bild av vad som framförs: Augustenborg är det enda i sitt slag, 

något som varken har gjorts innan eller som (kanske) inte kan reproduceras. Flera 

gånger i texten återfinner man meningar som “den senaste satsningen: Ett unikt 

system för omhändertagande av farligt avfall” (MKB & Malmö Stad, s. 14). 

Dessutom är både projektet och området en process; detta innebär att projektet 

aldrig riktigt är avslutat. Detta menar jag kan fungera som en legitimerande kraft 

genom att projektet uppfattas som ännu ej avslutat, och på så sätt också inte kan 

sägas vara en definitiv framgång eller ett definitivt nederlag. Att ordet ‘process’ 

också antyder att något sträcker sig in i framtiden och därför också delvis tillhör 

just framtiden gör att projektet inte känns gammalt eller förlegat. Utöver detta är 

meningen helt utan agent, det vill säga att det inte finns en agerande person i 

meningen. Ekostaden är en ‘process’ utan grundare eller förvaltare eller någon form 

av aktör. Projektet beskrivs snarare i termer av en naturkraft, något som inte går att 

förändra eller påverka. Att meningen dessutom formulerad så att det hänvisar till 

att själva området är en process bidrar dessutom till att göra området till något mer 

än bara en samling byggnader. Perspektivet lyfts från att vara det rent fysiska 

området till att anspela på att området är speciellt i sig självt. Området är inte bara 

ett område, utan något levande och pågående. Tillsammans med meningen som 

följer, “[s]edan starten har cirka 15 000 besökare vallfärdat hit för att se vad som 

åstadkommits i den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetens tecken” 

(ibid), klarnar en bild av hållbarhet som drivande, då processen gjorts i 

“hållbarhetens tecken” (ibid). Tillsammans med ord som ‘vallfärda’ så får 

processen dessutom en nästan religiös underton. Hållbarheten höjs alltså upp i 

texten som något som borde aspireras mot. Att det aldrig sedan definieras vad 

hållbarheten innebär, förutom att den skall vara social, ekologisk och ekonomisk, 

är dock vid en första anblick något förbryllande. Textmässigt så kan det dock sägas 

att de olika formerna av hållbarhet är presenterade på så sätt att de inte verkar stå i 

konflikt med varandra. Det verkar snarare som att den ekonomiska, ekologiska och 

sociala hållbarheten mycket väl kan kombineras, och att de till och med har lyckats 

med att kombinera dessa i och med projektet Ekostaden.  

Den hänvisning till omvärldens intresse som också finns i citatet ovan 

återkommer på flera ställen i texten, speciellt kopplat till ord som ‘unikt’ och olika 

synonymer till ‘banbrytande’. Hänvisningarna till omvärlden fungerar också som 

en grund för hävdandet av Ekostaden som ett speciellt och nytänkande projekt, som 

också implicit pekar ut MKB och Malmö Stad som organisationer som är unika, 

nytänkande och framåtblickande. Att peka på  internationella besök och intressenter 
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fungerar också som en kvalitetsstämpel, med den implicita meningen att 

internationell uppmärksamhet inte tillägnas vad som helst, utan bara det som är 

speciellt, nytänkande och unikt. Alison Tett och Jeanne M. Wolfe menar att detta 

kan vara ett sätt för stadsplanerare att konstruera en sorts legitimitet för 

stadsbyggnadsprojekt (1991, s. 198). Omvärlden fungerar i det här fallet som en 

form av auktoritet, vilket skänker själva projektet (snarare än ett faktiskt dokument, 

som i Tett & Wolfes fall) legitimitet. Som författarna föreslår så kan detta fungera 

på ett distanserande sätt, och på så sätt maskera att projektet har initierats och letts 

av en viss grupp med vissa intressen, som kan stå i konflikt med andra gruppers 

intressen. 

Den agentlöshet som återfinns på flera ställen i texten kan också användas för 

att tona ner att det är vissa intressen som har lagt grunden för projektet. Denna röst 

kallar Tett & Wolfe för ‘förändring utan agent’. Detta går i linje med vad de har 

hittat i tidigare studier av stadsplaner. Även Fairclough menar att detta sätt att 

konstruera en mening som en agentlös passiv sådan kan vara ett sätt att mörka att 

det finns en kausalitet och ansvar för handlingen (1992, s. 182). Tett & Wolfe 

hävdar att det man som stadsplanerare lämnar det upp till läsaren att använda sig av 

sina egna diskursiva verktyg för att tolka vem eller vilka som är ansvariga för 

förändringen (1991, s. 198). På så sätt kan man också undvika att explicit beskriva 

vilka intressekonflikter som kan ha funnits i projektets genomförande. 

Det finns inte en lika talande likhet när det kommer till vad Tett & Wolfe kallar 

för passiva konstruktioner, vilket visas tydligt genom att broschyren innehåller 

intervjuer med flera av de ansvariga beslutsfattarna för projektet. Detta går inte i 

linje med det Tett & Wolfe har identifierat, vilket dock kan förklaras med att 

broschyren inte är en stadsplan och behöver därför inte fungera på exakt samma 

sätt. Det som möjligtvis kan beskrivas som passiva konstruktioner i Tetts & Wolfes 

mening är när texten hänvisar till Malmö Stad eller MKB. Det är däremot tydligt 

skrivet i texten vilka som har varit drivande i projektets initiala fas, men också dess 

vidare framförande:  

Processen startade redan 1997 när man började diskutera att stänga 

Kommuntekniks lokaler i området. Peter Lindhqvist på Serviceförvaltningen 

föreslog istället att en ekologisk industripark etablerades i området. Samtidigt hade 

Bertil Nilsson, fd rektor på Augustenborgsskolan, Fosie Stadsdel, blivit en av de 

ansvariga för det svenska Urbanprogrammet i Malmö. Han kontaktade MKB:s 

dåvarande fastighetschef Christer Sandgren i Augustenborg, som fått i uppdrag att 

lyfta området. De tre fick med sig chefer, kollegor och inte minst de boende i 

engagemanget för att skapa en hållbar stadsdel. MKB & Malmö Stad, s. 2. 

Detta stycke etablerar Peter Lindhqvist, Bertil Nilsson och Christer Sandgren 

som drivande i projektets födelse, och de är på så sätt inte de passiva konstruktioner 

som Tett & Wolfe talar om. Längre fram i broschyren kan man också läsa intervjuer 

med Ilmar Reepalu, som var kommunstyrelsens ordförande under tiden för 

projektet, samt med projektledaren Trevor Graham. På detta sätt konstrueras inte 

de centrala figurerna för projektet som passiva konstruktioner i linje med vad Tett 

& Wolfe har hittat i de stadsplaner de har undersökt. Dock kan det sägas att vem 

som har det yttersta ansvaret är otydligt, och det förblir osagt hur involverade alla 

parter varit i projektet. Otydligheten kring ansvaret gör det svårt att peka på att ett 
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visst intresse har främjats, eftersom man helt enkelt inte vet hur stort inflytande 

varje aktör har haft på projektet.  

En återkommande konstruktion som däremot är tydlig, och som liknar det som 

Tett & Wolfe har upptäckt, är konstruktionen av medborgarna i området som ‘den 

andre’ (Tett & Wolfe 1991, s. 198). Konstruktionen av den andre sker genom att 

allmänheten, det vill säga medborgarna i området får träda fram i texten genom 

frasen ‘de boende’, som i citaten  

“avgörande frågor [...] var hur man involverar de boende” (MKB & Malmö Stad, 

s. 5) 

“önskemål från de boende” (s. 2) 

“viktigast för de boende var att sänka boendekostnaderna” (s. 5) 

“MKB planerar personliga möten och kundträffar med de boende” (s. 13). 

 Intressant är dessutom att det är ju just de personer som är kopplade till 

projektet som ofta upprepar ‘de boende’ som konstruktion. Detta menar jag 

stämmer överens med Tett & Wolfe, som pekat på samma fenomen inom 

stadsplaner. Konstruktionen ser till att etablera de boende som en homogen grupp 

utan egna intressekonflikter, vilket gör det enklare för företrädarna att hävda att 

man har agerat i just de boendes intresse. Då de inte kan ha mer än en vilja blir det 

smidigt för Malmö Stad och MKB att både åtgärda det ‘de boende’ menar är 

problemet, samt att hävda att man tagit hänsyn till deras önskningar.  

5.1.2 Berättelsen om Augustenborg 

I texten beskrivs Augustenborg ofta som ett område som var nytänkande när det 

byggdes, men att det området senare blev mer och mer utsatt:  

“Augustenborg var det första allmännyttiga bostadsområdet som byggdes i 

Malmö. Det var i princip självförsörjande med eget koleldat fjärrvärmeverk 

och hade centralt tvätteri. När det planerades gjordes unika solstudier för 

att få optimala förhållanden på lekplatser och gårdar. Här var det fint att 

bo, med badrum och balkonger. Men på slutet av 80-talet gick området ner 

sig. Det blev ett genomgångsområde och något behövdes göras, berättar 

Ilmar Reepalu”. MKB & Malmö Stad, s. 5 

“När Augstenborg (sic!) byggdes runt 1950 var det en folkhems-förebild. 

Men alltefter staden växte och hyresgäster flyttade till nya stora lägenheter i 

andra områden som Lindängen och Rosengård, hamnade Augustenborg i 

skymundan och pratades om i negativa termer”. s. 7. 

Dessa två citat beskriver två olika sätt att beskriva situationen som 

Augustenborg befann sig i innan projektet Ekostaden inleddes. Det första stycket 

beskriver (återigen utan agent) hur området från början var fint, att det hade för 

tiden bra materiella förutsättningar, men att området senare “gick ner sig” (s. 5). 

Det som verkar antydas med detta är att just de materiella förutsättningarna i 

området försämrade. I kontrast till detta står det andra stycket, där det som snarare 

presenteras som problemet är vilken bild av området som fanns. Diskursen om 

Augustenborg var inte den som önskades, och då vill man göra något åt det. Detta 

är inte menat att betyda att Malmö Stad eller MKB endast bryr sig om vilken bild 
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som finns av deras område, men man kan spekulera i att områden kanske inte hade 

sett ett projekt som betonade diskursiva element så mycket, om inte ett av målen 

med projektet var att förändra berättelsen kring området. Utöver detta kan även 

denna berättelse om området fungera som ett sätt att legitimera att projektet 

genomfördes. Det fysiska området gjorde att bilden av området blev som det blev, 

och därför krävdes också en fysisk, materiell förändring.  

En tydlig tendens i texten är hur de förändringar som beskrivs, speciellt de som 

skedde innan Ekostaden, beskrivs utan att det finns en agent i meningen som 

åstadkommer denna förändring.  I stycket ovan är det området som har gått ner sig, 

utan att någon står som ansvarig för områdets nedgång. Med detta dystra bakgrund 

som projektionsyta framstår ett förändringsprojekt i mer positiv dager och Malmö 

Stad och MKB framstår som handlingskraftiga och ansvarstagande. Denna struktur 

av berättelse om området återkommer; området var modernt och i framkant en gång 

i tiden, blev sedan sämre och sämre för att sedan återställas till att åter bli modernt 

och nytänkande. Detta sätt att beskriva Augustenborg (vinst-förlust-vinst) går att 

finna på flera ställen i texten, vilket visas nedan:  

“Augustenborg var ett pionjärområde när det byggdes, och genom 

Ekostadsprojektet är det återigen vägledande för utvecklingen” (s. 5) 

“Här skedde drastiska förändringar: Från slitna fasader, gårdar och lekplatser till 

hälsosamma och miljövänliga ytor. Inom Ekostaden fick alla boende på 

Augustenborg sin egen plats” (s. 21). 

Denna dramaturgiska konstruktion lämpar sig väl för att beskriva en positiv 

förändring, ett område som reser sig igen efter att ha blivit slaget till marken, som 

en parallell till hjälten som reser upp i sista stund för att med det avgörande slaget 

dräpa monstret och stå ensam kvar i segerns triumf. Dessutom så kan det fungera 

som legitimerande av projektet i efterhand, ett sätt att säga att ‘vi hade ju rätt’. Att 

presentera en hållbarhetssatsning som ett sätt att åtgärda den bild som finns av 

området kan också vara ett led i en så kallad ‘green fix’, som presenteras Holgersen 

och Malm.  

5.2 Analysnivå 2 

I textens mer formella egenskaper går det att urskilja flera olika tendenser som 

återkommer. Flera av dessa kan sorteras in under det analytiska facket 

‘legitimerande’, då jag i första hand tolkar dem som ett sätt att dels motivera varför 

projektet tillkom. Under denna kategori placerar jag även de delar av texten som 

jag tolkar har som syfte att ge en positiv av projektet och området. Det gör jag 

eftersom jag menar att dessa kan fungera som ett legitimerande i efterhand, ett sätt 

att säga att det var rätt att genomföra projektet på det sätt det gjordes eftersom 

resultatet har blivit bra. Utöver denna kategori menar jag att det främst är två olika 

diskurser som texten refererar till och lutar sig mot; en hållbarhetsdiskurs och en 

demokratidiskurs. Jag kommer först i korta drag att presentera de legitimerande 

delarna i texten, för att sedan undersöka den hållbarhetsdiskurs som texten refererar 

till för att förstå vad den innehåller och i sin tur är beroende av. På samma sätt 
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kommer jag sedan att analysera demokratidiskursen, för att kunna diskutera hur 

denna kan bli aktuell i texten.  

5.2.1 Legitimerande 

Genomgående i texten så presenteras flera olika sätt att legitimera projektet. Att 

området flera gånger beskrivs som unikt är ett sätt att legitimera i efterhand; det var 

rätt eftersom resultatet blev bra. Som komplement till detta presenterar även texten 

den berättelse som beskrivs ovan. Detta är snarare ett sätt att legitimera projektet 

genom att måla upp en ohållbar situation; området var helt enkelt så illa däran att 

man var tvungen att åstadkomma en förändring, vilket sedan (enligt berättelsen) 

gjordes. De andra tendenserna som har identifierats fungerar visserligen även de 

som en form av legitimering, men då denna ser ut på ett annorlunda sätt så har jag 

valt att beskriva dessa i större detalj nedan.  

5.2.2 Hållbarhetsdiskursen 

Som beskrivs ovan så refererar texten ofta till en hållbarhetsdiskurs, dessutom utan 

att någonsin definiera vad som faktiskt menas med att något är ‘hållbart’. Ordet 

används frekvent i texten, men det är aldrig explicit uttryckt vad som menas, eller 

vilken förståelse av hållbarhet man själv har. Detta menar jag kan vara ett försök 

till att göra texten så inkluderade som möjligt, i förståelsen att man inte vill 

skrämma bort vissa textkonsumenter genom att explicit uttrycka sina egna 

ståndpunkter. Det som dock framkommer vid en närmare läsning av texten är att 

Malmö Stad och MKB har antagit ett perspektiv som ligger inom den diskurs som 

Andersson & Hermelin kallar för ‘grön tillväxt’. 

Implicit i texten finns det inte någon motsättning mellan en social, ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. Det stämmer överens med det som Andersson och 

Hermelin hävdar är kännetecknande för en nyliberal förståelse av hållbarhet. Som 

beskrivs ovan härrör tanken om den hållbara utvecklingen från en marknadsliberal 

idé, vilket stärker tanken om att MKB och Malmö Stad inte ser en konflikt mellan 

de tre olika formerna av hållbarhet som omnämns. 

Holgersen & Malm menar att en ’green fix’ är beroende av denna förståelse av 

hållbarhet. Begreppet kan på så sätt användas för att förstå hur hållbarheten 

definieras ur ett nyliberalt perspektiv, och hjälper oss att förstå en del Malmö Stad 

har satsat på att göra staden ‘grön’. Det är då högst aktuell för min uppsats att i 

första hand undersöka om Ekostaden Augustenborg kan sägas vara en del av denna 

‘green fix’. Projektet Ekostaden har definitivt presenterats som en satsning på 

hållbarhet och biologisk mångfald, som också kan var en lösning på andra politiska 

problem, speciellt i frågan om översvämningar samt de sociala problem som 

området haft. Utöver detta menar Holgersen & Malm att en green fix kan inbegripa 

att nya bostadsområden byggs i syfte att ge staden ett gott rykte när det kommer till 

hållbarhetsfrågor. Med detta perspektiv kan man se Augustenborg som en del i en 

större strategi från Malmö Stad, där staden ska bli så grön som möjligt. Upprepandet 
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av ord som hållbarhet tillsammans med de återkommande hänvisningarna till 

omvärlden är en del av detta, både som ett sätt att skapa en attraktiv bild av området 

och staden Malmö, men också som ett sätt att visa att projektet var lyckat.  

Holgersen och Malm har applicerat ‘green fix’ på området Västra Hamnen i 

Malmö (Holgersen & Malm 2015, s. 280), och jämfört med detta är Augustenborg 

inte lika tydligt riktad mot just den internationella arenan. Västra Hamnen byggdes 

i samband med den internationella bomässan Bo01, vilket gjort att området har 

fungerat som Malmös främsta exempel på en hållbar stadsdel (ibid). Då green fix 

som begrepp använder sig av den internationella, globala marknaden som 

referensram så menar jag att det som begrepp inte helt passar området 

Augustenborg. Om man däremot bortser från den internationella aspekten av 

begreppet så skulle man kunna argumentera för att den fungerar på ungefär samma 

sätt i en lokal kontext som syftar till att locka till sig mer resursstarka invånare. Det 

är också onekligen så att texten ofta hänvisar till hållbarhet som en lösning på fler 

problem än bara miljöproblemet, exempelvis när det ovan beskrivs som ett 

genomgångsområde eller när texten beskriver hur stadsdelen har gått “Från slitna 

fasader, gårdar och lekplatser till hälsosamma och miljövänliga ytor” (MKB & 

Malmö Stads. 21). 

Att beskriva detta område som något speciellt och framstående skapar en viss 

bild av området som sådant, men också av Malmö som stad. Om området kan 

konstrueras som före sin tid, innovativt och i framkant så säger det också något om 

Malmö Stad och MKB som stått för projektet. Att beskriva det som en process gör 

dessutom att man syftar mot framtiden, vilket gör att det kontinuerligt kan ses som 

nytänkande, nyskapande och unikt. På detta sätt undviker man problemet att det nu 

är många år sedan projektet inleddes (och avslutades). Det gör att projektet 

kontinuerligt kan skänka både en bild av Malmö som innovativt och framåt, men 

också som en stad som är miljömässigt medveten och ‘grön’.  

5.2.3 Demokratidiskursen 

 

Delaktighet används alltså som en legitimerande faktor genomgående i texten, 

exempelvis “[d]e som bor i området är de största experterna” (MKB & Malmö Stad, 

s. 5), “[e]ftersom vi byggde projektet på boendeengagemang” (MKB & Malmö 

Stad, s. 8), “[e]leverna har varit delaktiga i förändringen” (s. 10). Detta fungerar 

legitimerande eftersom det anspelar på en demokratidiskurs som menar att ett 

deltagande av medborgarna gör ett beslut legitimt. På detta enkla sätt att poängtera 

delaktigheten menar man att besluten som tagits i projektet har varit demokratiskt 

förankrade, och därför legitima och oantastliga. Jag menar dock att detta är ett fall 

av det Tett & Wolfe kallar för en ‘falsk dialog’ mellan stadsplanerare och 

allmänheten (1991, s. 198). Dialogen är falsk, delvis eftersom den är beroende av 

konstruktionen ‘de boende’ för att fungera, då ett erkännande av flera olika grupper 

inom medborgarna i området gör att man inte längre kan säga sig representera alla 

i området. Då skulle en åtgärd bara kunna presenteras som varande i en viss grupps 

intressen, och skulle därför inte lika tydligt kunna hänvisa till en demokratidiskurs. 
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Detta blir ett problem, då diskursen är ytterst viktig för att skänka legitimitet och 

makt till diskursen kring Augustenborg. Att förankra projektet i en diskurs med 

starkt fäste i samhället gör att producenten kan använda sig av den makt som finns 

i demokratidiskursen i syfte att enklare påverka människors diskursiva förståelse av 

Augustenborg, men också Malmö Stad och MKB.  

5.3 Analysnivå 3 

Den diskurs som MKB och Malmö Stad för fram i broschyren lutar sig främst mot 

två olika diskurser: en hållbarhetsdiskurs och en demokratidiskurs. Anvisandet till 

dessa två diskurser är i sin tur beroende av två konstruktioner; av de boende som en 

homogen, sammanhållen grupp med samma intressen och en nyliberal förståelse av 

hållbarhet. Detta menar jag kommer med vissa demokratiska problem som blir ännu 

mer angelägna med tanke på att det är en kommun och ett kommunalt bolag som 

företräder denna diskurs. Att konstruera de boende på det sätt som görs i texten 

innebär att man utesluter andra subjektspositioner som medborgarna kanske skulle 

vilja inta. Viktigt är att poängtera att det relevanta i detta inte är hur verkligheten 

ser ut; det är i sammanhanget ointressant. Om det existerar motstridiga intressen 

eller inte är inte poängen; snarare är det så att om dessa hade existerat så hade de 

inte fått komma till tals. Det är denna konsekvens som kommer av konstruktionen 

‘de boende’.  

Hållbarhetsdiskursen har som grund en förståelse av hållbarhet som är grundat 

i ett marknadsliberalt och nyliberalt tänkande, där det antas att ekonomisk tillväxt 

och ekologisk hållbarhet inte står i motsättning till varandra. Detta visar sig i texten 

genom att det inte finns en motsättning mellan den ekonomiska, ekologiska och 

sociala hållbarheten, vilket Andersson och Hermelin menar är ett kännetecken för 

just en nyliberal definition. Eftersom jag förstår projektet Ekostaden som en del i 

en green fix så stärker också detta tanken om att definitionen av hållbarhet i texten 

är en nyliberal sådan. Detta eftersom Holgersen och Malm menar att green fix 

grundar sig i just detta synsätt. I denna nyliberala förståelse ses ekologisk hållbarhet 

och ekonomisk tillväxt som komplement till varandra, där en satsning på ekologisk 

hållbarhet kan fungera som drivande i en ekonomisk tillväxt. Konsekvensen av att 

diskursen utformas med en nyliberal tankegång som grund gör att man utesluter 

andra förståelser och perspektiv på hållbarhet. I slutändan är detta odemokratiskt, 

då man redan formuleringen har sett till att ett tankesätt är det som ska gälla när 

Augustenborg diskuteras. Att man därför inte lämnar utrymme för andra sätt att tala 

om hållbarhet gör att diskussionen uteblir, och medborgarna blir lämnade med en 

nyliberal förståelse av hållbarhet, utan att ens ha chansen att diskutera eller 

ifrågasätta vilket perspektiv som bör antas. MKB och Malmö Stad utövar i och med 

detta en form av makt som syftar till att få medborgarna att förstå hållbarhet i ett 

visst sätt. På detta sätt kan makthavarna se till att deras sätt att uppfatta hållbarhet 

etableras som grund för hur Augustenborg bör uppfattas. Med denna förståelse kan 

Augustenborg mycket väl förstås som en hållbar stadsdel. Men problemet här ligger 

inte i huruvida stadsdelen kan förstås som detta eller inte; problemet är snarare att 
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hållbarhet konstrueras på ett sätt som utesluter att diskussionen om Augustenborgs 

hållbarhet inte kan initieras. Jag menar att det är odemokratiskt från MKBs och 

Malmö Stads sida att formulera en diskurs där det inte kan förekomma en 

diskussion kring projektets meriter. Man har, så att säga, riggat spelet innan det ens 

har hunnit startas.  

Detta kan kopplas till Faircloughs tanke om intertextualitet. Texten är en 

kommunikativ handling initierad av den formella makten (Malmö Stad tillsammans 

med MKB), är i och med detta också en diskursiv handling. Det är tydligt att texten 

lutar sig mot ett antal andra texter som är etablerade, och genom dessa implicita och 

explicita referenser så finns ambitionen att förändra bilden av området. Texten lutar 

sig mot ett antal diskurser som kan sägas vara väl rotade i den större 

samhällsdiskursen för att kunna etablera en viss diskursiv förståelse av av 

Augustenborg. Genom den diskursiva handlingen kan makthavarna konstruera 

området på det sätt de vill att det diskursivt ska uppfattas. På detta sätt förstår jag 

Malmö Stads och MKBs diskursiva handling, och menar att grunden för denna är 

icke-demokratiskt. DIskursen är utformad för att utesluta både vissa 

subjektspositioner som företräder andra intressen, samt den grund som skulle kunna 

finnas för diskussion. Uteslutandet av positioner och synsätt gör att den enda 

förståelsen av Augustenborg man kan ha är den MKB och Malmö Stad presenterar. 

Detta gynnar inte ett demokratiskt samtal, utan fungerar som ett sätt för 

makthavarna att utöva makt och skydda sig från kritik. 
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6 Slutsats 

Jag har i denna uppsatsen visat på att MKB och Malmö Stad själva för fram en 

diskurs av området Augustenborg som har ett legitimerande syfte för projektet 

Ekostaden. Augustenborgsdiskursen lutar sig dessutom mot två olika diskurser: en 

hållbarhetsdiskurs och en demokratidiskurs. Även dessa fungerar på ett sätt som 

ska legitimera projektet, men jag har även visat på att dessa två diskursen också är 

beroende av vissa konstruktioner i texten. Den demokratisk diskursen är beroende 

av konstruktionen av ‘de boende’ som homogen grupp utan intressekonflikter, och 

hållbarhetsdiskursen är beroende av att hållbarhet förstås ur ett nyliberalt 

perspektiv. Med begreppet ‘green fix’ som verktyg kunde jag urskilja att denna 

hållbarhetsdiskurs kan grunda sig i en större strageti från Malmö Stads sida, där 

målet är att skapa en ‘grön’ bild av staden i syfte att attrahera olika former av 

kapital. Jag hävdar att MKB och Malmö Stad använder sig av sin egen makt som 

institutioner samt den makt som finns i dessa diskurser för att befästa denna 

diskursiva bild av Augustenborg. Detta menar jag är är odemokratiskt av dessa två 

makthavare, då de utesluter subjektspositioner och perspektiv som inte stödjer 

dessa två diskurser.  

 



 

 23 

7 Referenser 

 

Andersson, Ida & Brita Hermelin. 2012. Hur hållbar utveckling blev en fråga om 

hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt. I Lennart Tonell (red.). 

Hållbar utveckling : samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. 

Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 79-96. 

Carter, Neil. 2018. The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.  

Harvey, David. 2001. Globalisation and the “Spatial Fix”. Geographische revue. 3 

(2): 23-30.  

Holgersen, Ståle & Andreas Malm. (2015): ‘“Green fix” as crisis management. Or, 

in which world is Malmö the world’s greenest city?’, Geografiska Annaler: 

Series B, Human Geography 97 (4): 275–290. 

MKB & Malmö Stad. Ekostaden Augustenborg - på väg mot en hållbar stadsdel. 

[Broschyr]. Malmö: Malmö Stad och MKB. 

https://mkbfastighet.se/globalassets/bo-hos-

oss/dokumentmapp/broschyr_sv.pdf (Hämtad 2019-03-27) 

Tett, Alison & Jeanne M. Wolfe. 1991. Discourse analysis and city plans. Journal 

of Planning Education and Research 10(3): 195-200. 

Tillväxtverket. 2018. Hållbar tillväxt. https://tillvaxtverket.se/om-

tillvaxtverket/uppdrag/hallbar-tillvaxt.html (Hämtad 2019-05-13) 

Winther Jørgensen, Marianne & Louise Phillips. 2000. Diskursanalys som teori och 

metod. Diskursanalyse som teori og metode. Övers. Sven-Erik Torhell. Lund: 

Studentlitteratur 

 

https://mkbfastighet.se/globalassets/bo-hos-oss/dokumentmapp/broschyr_sv.pdf
https://mkbfastighet.se/globalassets/bo-hos-oss/dokumentmapp/broschyr_sv.pdf
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/hallbar-tillvaxt.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/hallbar-tillvaxt.html

