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Moa Tunström (f. 1975) är samhällsplanerare och 
kulturgeograf, och medlem i Centrum för Urbana och 
Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet. 
Hennes forskningsintressen är framför allt dagens 
stadsbyggande och planering. Tidigare har hon bland 
annat varit medredaktör till antologin ”Bor vi i samma
stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa” 
(Pocky, 2005). Detta är hennes doktorsavhandling.

Dagens samhälle är urbant i meningen att allt fler människor och aktiviteter 
koncentreras till städerna, samtidigt som de som bor utanför städerna också 
kan leva en urban livsstil. Det talas idag om en ”stadens renässans” och om 
behovet av ”stadsmässighet”, men den traditionella stadskärnan utmanas 
samtidigt av sådant som externa köpcentrum och virtuella mötesplatser på 
Internet. Den täta stadsmiljön är inte längre det självklara centrumet för 
industrier, handel och möten.

Den här studien handlar om konstruktionen av staden. Vad är det som 
benämns som stad idag och vad fylls denna stad med för mening? En central
utgångspunkt är att ”den goda staden” konstrueras i relation både till en idé om
en renässans och en om upplösning och utspridning. Med hjälp av diskurs-
begreppet och diskursanalytiska verktyg undersöks hur stad och urbanitet
konstrueras i en svensk nutida stadsbyggnadsdiskussion.

Analysen pekar på att historien har betydelse både för konstruktionen av 
ideal och av problembilder. Det är ur historien som idealbilderna om den tra-
ditionella, ursprungliga och riktiga staden hämtas, men det är också där som 
motbilden till idealet finns, framför allt i form av den modernistiska epoken, 
den rationella planeringen och de platser den resulterade i. Den problematiska 
staden avgränsas från den traditionella och riktiga staden både i tid och i 
rum, framför allt med hjälp av begreppet ”förort”. I diskursen polariseras 
mellan sådant som tät och gles, stad och land, innerstad och förort. Dessutom 
framstår begrepp som stadsmässighet, mångfald och blandning som starka 
nyckelbegrepp. Den nya planering som ska leda till den goda staden är en 
känslofylld praktik, även den konstruerad mot en bakgrund av den modern-
istiska rationella planeringspraktiken som misslyckad.

I avhandlingen diskuteras även möjligheterna att öppna upp för nya influ-
enser och istället för att sörja förlusten av en riktigt, ursprunglig stad eller 
offentligt rum fylla de starka nyckelbegreppen med alternativa betydelser.
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