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ABSTRACT 

Setterstig, A. 2016. Heden: Att förstå det offentliga rummet genom en 

samhällsbyggnadsdebatt. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 
The study aims to explore different aspects of urban public space. It does so through the case study of the medial 

debate concerning the planned redevelopment of Heden, an open central publicly owned area in Gothenburg, 

Sweden. The case study revealed the highly contested meanings of Heden, as well as different understandings of 

public space. The study also points to the dilemma of making urban public space readable and convivial, while 

maintaining it inclusive and open for everyone. 

The medial debate circles around the newly publicized redevelopment plan for Heden. In the plan the local 

government proposes the addition of more activities and functions to Heden. Thereby, they wish to attract new 

target groups to Heden. This proposal has met with some approval in the medial debate, but also with harsh 

critique. Some critics voice the concern of to whom public space is redeveloped. Other critics want to see more 

extensive redevelopment of Heden, to cover it with “inner city”. Others yet wish a future Heden to have a more 

explicit focus on sports. The study examines these differing opinions and their possible consequences for the 

“publicness” of urban public space. 

 

Keywords: urban public space, public space redevelopment, access to public space, medial debate, qualitative 

content analysis. 
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1. INLEDNING  

I centrala Göteborg ligger en tolv hektar stor, mestadels öppen yta som kallas Heden. Heden 

upptas idag främst av idrottsytor, parkeringsplatser och vissa byggnader. Här finns också 

evenemangsytor och en bussterminal. Heden är en omdiskuterad plats, och diskussioner om 

vad som ska göras med Heden har förts i cirka hundra år (Göteborg Stad & 

Stadsbyggnadskontoret, 2015). Heden har använts till mycket, och det finns många olika 

uppfattningar om Heden: 

Heden är en angelägenhet för hela Göteborg och Västsverige. Oavsett var man bor har man oftast en 

personlig relation till platsen. Många tänker parkering, andra bara fotboll. Många upplever det blåsigt och 

ogästvänligt. Heden kan bjuda på Gothia Cup, cirkus, granförsäljning, elitseriebandy, beachvolleyboll, 

loppmarknader, mässor, utställningar, listan kan göras hur lång som helst. Likaväl som dagens Heden kan 

omfatta liv och aktiviteter, kan den emellertid också te sig ödslig, torftig och utestängande. Likt ett 

ovälkommet hål i stadsstrukturen. 

(Göteborg Stad, Stadsbyggnadskontoret & Fastighetskontoret 2013, s. 5) 

 

Citatet beskriver några av de mångfaldiga och ofta motsägelsefulla uppfattningar som finns 

om Heden, men visar också att Heden används till många olika aktiviteter. Den senaste tiden 

har debatten om Hedens framtid blossat upp på nytt, med anledning av att Göteborgs Stad 

publicerat ett så kallat inriktningsdokument där de skissar upp ett förslag för en ombyggnation 

av Heden (Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015). Såhär beskrivs betydelsen av 

inriktningsdokumentet: 

”Inriktning” är ett dokument / program, som pekar ut riktningen i det fortsatta arbetet. Genom att här 

översiktligt beskriva ytanvändning, funktionssamband och viktiga kvaliteter, utgör det ett beslutsunderlag 

för det fortsatta detaljplanearbetet, där ett antal delar och detaljer får studeras djupare. 

(Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015, s. 2) 

Inriktningsdokumentet är alltså inte en detaljplan utan ett förarbete till en detaljplan. Därmed 

kan planerna komma att förändras tills det att detaljplanen är lagd. Anledningen till att 

kommunen beslutat om inriktningsdokumentet är följande: Nu finns en politisk enighet att 

utveckla och förtydliga Heden för huvudändamålet: en idrotts- och kulturaktivitetsplats i form 

av ett stort offentligt stadsrum och som en resurs för evenemangsstaden Göteborg. 

(Göteborgs stad 2016, Plan- och byggprojekt: Heden – Exercisheden; min emfas). Göteborgs 

stad anser alltså att Heden bör utvecklas och ”förtydligas”. Vidare menar de att Heden är ett 

offentligt rum, mer specifikt ett offentligt stadsrum. Det offentliga rummet och stadens 

offentliga rum är centrala begrepp inom geografin (se bland annat Collins & Shantz, 2009; 

Mitchell & Staeheli, 2009) och i denna uppsats analyseras hur Heden beskrivs som offentligt 

rum. Syftet med uppsatsen är att utifrån beslutet att förändra Heden analysera olika aspekter 

av det offentliga rummet som de uttrycks i planering och medial debatt. Frågeställningarna är 

följande: 

 Vilka egenskaper anser debattörerna och Göteborgs Stad att Heden har som offentligt 

rum? 
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 Vilka funktioner, aktiviteter och verksamheter som offentligt rum anser debattörerna 

och Göteborgs Stad att Heden har? 

 Vilka funktioner, aktiviteter och verksamheter som offentligt rum vill debattörerna och 

Göteborgs Stad att Heden ska ha i framtiden? Vilka konsekvenser får det för Heden 

som offentligt rum? 

 

Som grund för Göteborgs Stads åsikter används inriktningsdokumentet (Göteborg Stad & 

Stadsbyggnadskontoret, 2015). Detta eftersom det står för kommunens nuvarande åsikter och 

planer för Heden. Dessutom är det inriktningsdokumentet som ligger till grund för den 

mediala debatt som utgör huvuddelen av undersökningen. Namnet Göteborgs Stad
1
 används i 

uppsatsen för Göteborgs kommun. Namnet omfattar här även Stadsbyggnadskontoret, som är 

medförfattare till inriktningsdokumentet. Av läsbarhetsskäl används också ordet kommunen 

för Göteborgs Stad (och Stadsbyggnadskontoret).  

2. METOD 

Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys av artiklar från tidningarna Göteborgs-

Posten och GT. Dessutom har Göteborgs Stads inriktningsdokument för Heden analyserats. 

Målet med analysen var att ta reda på hur Heden målas upp i debatten, det vill säga vilka 

meningar och åsikter som finns om Heden och hur dessa kan antas påverka hur Heden 

uppfattas. Jag valde alltså att analysera tidningsartiklar om Heden dels därför att de uttrycker 

uppfattningar om Heden, dels eftersom dessa uppfattningar har lästs av flera andra och 

därmed rimligtvis även påverkat hur de uppfattar Heden. Medias påverkan på den allmänna 

opinionen är också anledningen till att jag valt att studera tidningsartiklar, och inte genomfört 

intervjuer med valda aktörer. En tidningsartikel har ju möjlighet att nå alla, medan en intervju 

endast riktar sig till intervjuaren och det fåtal som läser den färdiga studien. 

Jag blev intresserad av att undersöka Heden eftersom jag läste ett par debattartiklar med 

helt olika åsikter om Heden, och på så sätt förstod jag att det vore ett intressant fall att 

undersöka närmare. Dessutom är det nu troligt att Hedens framtid kommer att bestämmas i 

och med att Göteborgs Stad beslutat om en inriktning för Heden. Därför blir också 

kommunens syn på Heden startskottet för debatten, eftersom deras beslut att ompröva Hedens 

disposition sporrat den mediala debatten. Studien handlar därför inte främst om själva 

debatten, utan debatten ska ses som källmaterialet till att förstå vad Heden är för slags 

offentligt rum och hur den uppfattas av andra. 

Dagstidningen Göteborgs-Posten är den mest lästa tidningen i Göteborg och enligt dem 

själva läses den av 6 av 10 göteborgare varje dag (Göteborgs-Posten, 2016b). Kvällstidningen 

GT, som ägs av den rikstäckande kvällstidningen Expressen, är även den en stor tidning i 

Göteborg. Båda tidningarna är liberala (Göteborgs-Posten, 2016a; Expressen, 2016). 

Artikelsökningen begränsades till datumen 1 november 2015 och 1 april 2016, vilket är tiden 

omkring publiceringen av inriktningsdokumentet (Larsson, 2015). Under denna period 

                                                             
1 I de officiella dokumenten kallar de sig Göteborgs Stad, men som upphovsman till dokumenten står Göteborg 

Stad. Det är dock rimligt att anta att det rör sig om samma organisation, eftersom sidorna i dokumenten är 

märkta med stämpeln ”Göteborgs Stad”. Jag har dock valt att använda Göteborgs Stad eftersom det är det är så 

de kallar sig på alla andra ställen. I källhänvisningar och referenslista står dock Göteborg Stad. 



6 
 

publicerades den första artikeln den 24 november och den sista den 29 mars. Sammanlagt 

utgörs materialet av 60 artiklar. Av dessa artiklar är 32 insändare och resterande antingen 

ledare, krönikor eller debattartiklar. Samtliga insändare kom från Göteborgs-Posten och 

endast fyra av artiklarna hämtades från GT. Insändarskribenterna antas vara privatpersoner 

eftersom de inte säger sig representera någon viss organisation. De andra artikelförfattarna 

antas i huvudsak skriva artiklarna i sin yrkesroll, även om de kan ha ett personligt intresse 

bakom. Förutom journaliser utgörs artikelförfattarna bland annat av representanter för 

idrottsrörelsen, gästskribenter på GT och Göteborgs-Posten, politiker samt flera arkitekter. 

Dock fokuserar jag inte på vem som har sagt vad, utan debattörerna betraktas istället som 

olika röster. Jag använder ordet debattör som synonym för ”författare av analyserad 

tidningsartikel”. Även då flera författare gemensamt skrivit en artikel kallas de här för en 

debattör, för att lättare kunna skilja artiklarna åt. Göteborgs Stad räknas inte som debattör 

utan ordet används här endast för att beskriva de mediala debattörerna. Dock räknas de 

representanter för Göteborgs Stad som skrivit debattartiklar i ämnet för debattörer eftersom de 

deltagit i den mediala debatten. I uppsatsen används, om inget annat anges, ordet ”artiklar” 

om de tidningsartiklar som utgör undersökningsmaterialet. 

Artiklarna laddades ned från Mediearkivet i tryckt form, det vill säga som pdf:er där 

tidningssidan skannats in. De artiklar valdes ut som inkluderade ordet Heden samt som 

identifierades handla om Heden. Vidare begränsades undersökningen till artiklar som 

identifierades som ledare, krönikor, debattartiklar eller insändare. Jag valde att hellre ta med 

någon artikel för mycket än för lite, så därför handlar vissa artiklar inte primärt om Heden, 

men Heden nämns. Detta i sig anser jag vara intressant eftersom det kan ge ledtrådar till hur 

Hedenfrågan anses förhålla sig till andra frågor. Däremot har de artiklar som i huvudsak 

handlat om huruvida Heden ska bebyggas spelat en större roll i analysen, eftersom de 

innehåller mer information om det som den här studien vill besvara. Förutom artiklarna lästes 

också Göteborgs Stads inriktningsdokument för Heden (Göteborg Stad & 

Stadsbyggnadskontoret, 2015). 

Jag har valt att kalla min metod för kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är enligt 

Boréus och Bergström (2005, kapitel 2) en i huvudsak kvantitativ metod som innebär att man 

räknar eller mäter språkliga fenomen, exempelvis ord, i texter. Innehållsanalys inbegriper 

också att man använder sig av förutbestämda koder vid analysen av materialet (ibid). Min 

metod skiljer sig dock från Boréus och Bergströms innehållsanalys genom att jag gör en i 

huvudsak kvalitativ analys av materialet. Jag använde mig inte heller av förutbestämda koder 

eller kategorier utan dessa har jag istället format efter att data samlats in. Jag har valt att göra 

så för att minska min förförståelses inverkan på resultatet. Detta innebär att min 

innehållsanalys är mer kvalitativ än kvantitativ. Kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011, 

s. 40-41, 371-374) mer inriktad på tolkning av materialet än kvantitativ forskning som söker 

exakta och mätbara resultat. Vidare är kvalitativ forskning ofta ostrukturerad medan 

kvantitativ forskning är strukturerad.  Dessutom genererar kvalitativ forskning ofta nya teorier 

medan kvantitativ forskning prövar teorier (ibid). Min studie stämmer enligt dessa kriterier 

överens med typisk kvalitativ forskning, men på vissa sätt finns likheter även med kvantitativ 

forskning. Detta eftersom kvalitativ forskning enligt Bryman (ibid, s. 371) huvudsakligen är 

inriktad på vad de som studeras menar, medan kvantitativ forskning huvudsakligen fokuserar 
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på forskarens tolkning och det är jag som har tolkat mitt material, även om jag försökt att så 

långt som möjligt tolka den utifrån vad jag tror att artikelförfattarna menat. 

Mitt metodval liknar det som Bryman kallar för kvalitativ innehållsanalys och som han 

kort beskriver som ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras 

(2011, s. 505). Mer utförligt än så beskriver han inte metoden. Min analys går ut på att 

identifiera återkommande teman i hur Heden beskrivs i tidningsartiklarna. ”Tema” i min 

undersökning är en sammanfattning av innebörden i de ord och meningar som 

artikelförfattarna använder för att beskriva Heden. På detta sätt liknar min metod den metod 

som Uggla (2014) kallar för ”tematisk narrativ analys”. Uggla studerar information om och 

planer för Nationalstadsparken i Stockholm, och fokuserar på vad som sägs om denna (ibid, s. 

363-364). Detta är detsamma som jag gör med Heden. Uggla letar efter teman i hur 

Nationalstadsparken beskrivs, både uttalade och outtalade teman (ibid). I min undersökning 

letar jag också efter vilka teman som kan urskiljas i tidningsartiklarna, oavsett om dessa är 

uttalade eller outtalade. 

En metod som är relaterad till kvalitativ innehållsanalys är diskursanalys. Diskursanalys 

används, som namnet antyder, till analys av diskurser. En diskurs är, något förenklat, ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Jørgensen & Phillips 

2000, s. 7). Diskurser grundas på språket, och det finns olika diskurser som används i olika 

sammanhang (ibid). Diskurser har också kopplats till produktionen och upprätthållandet av 

makt och kunskap (ibid, s. 20). Eftersom jag inte studerar diskurser har jag inte använt 

diskursanalys, men diskursanalys kunde varit ett alternativt angreppssätt till min studie. Jag 

valde dock att använda kvalitativ innehållsanalys eftersom det är själva Heden och det 

offentliga rummet jag undersöker, inte hur kunskapen om dessa skapas och upprätthålls. 

Kvalitativa metoder genererar vanligtvis rikligt med material (Bryman, 2011, s. 510). Så 

även i min undersökning. Läsningen av artiklarna visade att det finns mängder av olika sätt att 

uppfatta och beskriva Heden. För att kunna säga något om hur Heden beskrivs måste jag leta 

efter gemensamma drag, teman, i artiklarna. Bryman (2011) beskriver hur man som forskare 

kan handskas med ett så rikligt material. Han föreslår kodning (ibid, s. 510-535), som är ett 

sätt att bryta ner materialet och benämna dess beståndsdelar (ibid, s. 516). Cope (2010) 

beskriver hur kodning av kvalitativt material går till. Kodning är ett sätt att minska ner data 

för att göra den mer organiserad och lätthanterlig, och är dessutom en del av dataanalysen. 

Genom kodning kan man urskilja teman i materialet. Därför använder jag orden ”kod” och 

”tema” synonymt. Det finns två olika slags koder, deskriptiva koder och analytiska koder. 

Deskriptiva koder är koder som är uppenbara i materialet, exempelvis vilken geografisk skala 

materialet rör sig om eller en etikett eller fras hämtad direkt från materialet. Analytiska koder 

reflekterar teman i materialet (ibid, s. 281-283). De koder jag har använt är analytiska 

eftersom jag sökt efter teman i artiklarna, vilket innebär att jag försökt komma åt det som 

artikelförfattaren menat, även om det inte sagts rätt ut eller med exakt de orden. Cope (2010, 

s. 284-288) betonar vikten av att revidera koderna under analysens gång, som att gå från 

deskriptiva koder till analytiska samt att slå ihop eller dela upp koder. På detta sätt blir 

kodningen en central del av analysen av materialet eftersom kodningen är ett sätt att tolka och 

reflektera över materialet (ibid). Ett problem med kodning är att den fragmenterar materialet 

och att man förlorar kontexten. Dessutom passar inte alla typer av data för kodning (Bryman, 
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2011, s. 526-527). Jag anser dock att min undersökning är väl lämpad för kodning eftersom 

jag letar efter teman i hur Heden beskrivs och mina koder är just teman. Jag anser också att 

kodernas kontext behålls relativt väl eftersom de alla handlar om samma plats, nämligen 

Heden. Under kodningen har jag försökt att utforma koder som speglar alla åsikter om Heden, 

men detta är inte möjligt då en helt rättvis bild skulle generera förmodligen mer än hundra 

koder. Jag har därför försökt ta fram koder som så nära som möjligt speglar de huvudsakliga 

teman som finns, men också valt att ta med några teman som var mer sällsynta men ändå 

speglar ett viktigt ”hörn” i debatten. Jag har alltså försökt måla upp konturerna av debatten, 

utan mista fokus på dess innehåll. På så sätt har jag försökt göra det rikhaltiga materialet 

rättvisa. Jag tar på mig ansvaret för eventuella feltolkningar av materialet. 

Min analys av artiklarna består av flera faser, där sökningen efter teman, det vill säga 

kodningen, har skett iterativt. I den första fasen läste jag igenom huvuddelen av artiklarna och 

sammanfattade dessa. Utefter sammanfattningarna identifierade jag sedan teman i hur Heden 

beskrivs som offentligt rum och vilka egenskaper som betonas och tillskrivs Heden. Dessa 

teman bestod av både deskriptiva och analytiska koder. Värt att notera är att en kod kan vara 

deskriptiv för en artikel, medan den är analytisk för en annan. Alltså kan något sägas rätt ut i 

en artikel, medan samma sak identifierats som ett underliggande budskap i en annan artikel. 

Ett stort antal koder genererades, i många fall överlappande. Andra analysfasen skedde efter 

att jag inhämtat litteratur om offentligt rum. Detta ledde till att min uppfattning om vad som 

utgör det offentliga rummet blev klarare, men också att jag hade glömt mycket av vad jag 

kommit fram till under första analysfasen. Det möjliggjorde för mig att utföra kodningen på 

ett annat sätt under andra analysfasen. Under andra analysfasen läste jag artiklar från GT och 

insändare från Göteborgs-Posten.  Under läsningen skrev jag ner förslag till koder och 

antecknade (ungefär) i hur många artiklar de förekom. Ändå överensstämde flera av dessa 

koder med koderna från den första analysfasen. Därefter tog jag upp koderna som genererats 

från den första analysfasen och jämförde dessa med de nya koderna. Jag använde dessa båda 

koduppsättningar till att ta fram helt nya koder, baserade på både den första och den andra 

analysfasen samt tankar som uppkom under själva revideringsarbetet. Här strävade jag efter 

att skapa analytiska koder som inte överlappade. 

Jag noterade också de olika kodernas, temanas, förhållanden till varandra. På så sätt fick 

jag fram ett hanterbart antal av konkreta, användbara koder. Dessa nya koder applicerade jag 

sedan på hela materialet utom insändarna i en tredje analysfas. Detta inbegrep också viss 

revidering av koderna. I den fjärde och sista analysfasen lästes insändarna, och 

kodrevideringsförslag antecknades. Dessa kodrevideringsförslag jämfördes sedan med de 

exiserande koderna men också med kodrevideringsförslagen från tredje analysfasen. Detta 

ledde till en revidering av de koder som framkommit under tredje analysfasen, där vissa koder 

omformulerades och andra tillkom. Att koderna behövde revideras när insändarna läses igen 

beror till stor del på att flera insändare har en något annan syn på huruvida Heden ska 

bebyggas och detta påverkar vilka huvudsakliga ståndpunkter i frågan som kan identifieras. 

Dessutom påverkar faktumet att insändarna är mycket kortare än de andra artiklarna att det 

inte alltid är tydligt till vilken grad debattören vill se Heden bebyggas, och detta får 

konsekvenser för vad koderna kan säga. 
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Av ursprungliga åttio koder återstod vid analysens slutförande 26 teman som beskriver 

vad debattörerna anser att Heden är samt vilka funktioner den har och bör ha som offentligt 

rum. Alla teman är subjektiva eftersom det är åsikter som undersökts. Av dessa 26 teman har 

jag identifierat fyra positioner. Dessa är fyra ståndpunkter som översiktligt beskriver vad 

debatten rör sig om. Positionerna är alltså heterogena kategorier, men de debattörer som ryms 

inom en position är mer lika varandra än de är lika debattörer i andra positioner. 

Ett etiskt problem med min undersökning är att jag inte bett någon av artikelförfattarna 

om lov att använda deras artiklar i min undersökning och analysera dem på det sätt jag gjort. 

Detta ser jag inte som ett problem när det gäller de offentliga dokumenten från Göteborgs 

Stad, eftersom dessa har publicerats bland annat med syftet att analyseras och kritiseras. 

Däremot är tillståndsfrågan mer av ett problem när det gäller tidningsartiklarna, och särskilt 

gäller detta för insändarna. Detta eftersom man kan tänka sig att vissa insändare blivit skrivna 

i en hastig upprördhet, på ett annat sätt än debattartiklarna, ledarna och krönikorna som mer 

kan ses som en del i författarnas utövning av deras profession. Detta leder in på ett ytterligare 

problem med att använda insändarna som källmaterial, eftersom författarna där (i de fallen där 

pseudonym inte använts) uttalar sig som privatpersoner och inte som yrkesutövare. Trots att 

detta är välbehövlig kritik mot mitt arbete, är min slutsats ändå att det vore värre att inte ta 

med insändarna i undersökningen, eftersom det vore ett sätt att diskvalificera de åsikter som 

uttryckts där. Vilket vore ett fundamentalt misstag, eftersom alla åsikter om Heden är med 

och konstruerar den bild av Heden som jag studerar. Men för att ändå inte ”hänga ut” någon 

har jag valt att inte skriva ut artikelförfattarnas namn i uppsatsen. Av denna anledning har jag 

också valt att redovisa de analyserade artiklarna i en särskild sektion av referenslistan. 

Däremot går det att finna artiklarna genom sidhänvisningarna, så anonymiseringen innebär 

endast att artikelförfattarnas namn inte är kopplade till denna uppsats. 

 

3. STADENS OFFENTLIGA RUM 

Jag kommer i detta kapitel redogöra för olika definitioner av det offentliga rummet och 

stadens offentliga rum, samt ta upp flera aspekter av vilka som kan sägas ha tillgång till det 

offentliga rummet. 

3.1 Vad är det offentliga rummet? 

Det offentliga rummet kan definieras som fastigheter öppna för allmänheten, som exempelvis 

parker, torg och gator. Men det är inte bara offentligt ägda fastigheter som kan räknas som 

offentliga rum utan också privata fastigheter dit ”allmänheten” har tillträde, som restauranger 

och köpcentra (Mitchell & Staeheli, 2009, s. 511). Jacob och Hellström (2010, s. 663-664) ser 

dock bara offentligt ägda rum som offentliga rum och menar att det offentliga rummet (i 

staden) är speciellt eftersom det ägs av alla men ändå ingen särskild, samtidigt som det 

förvaltas av en stad. 

Forskningen om det offentliga rummet handlar nästan uteslutande om stadens offentliga 

rum (Smith & Low, 2005, s. 3). Smith och Low (2005, s. 3) skriver: Public space includes 

very recognizable geographies of daily movement, which may be local, regional, or global but 

they also include electronic and institutional ‘spaces’ that are every bit as palpable, if 
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experienced quite differently, in daily life. Med detta menar de att man kan göra en klar 

definition av vad det offentliga rummet är, men att den definitionen måste ta hänsyn till att 

offentligt rum är en heterogen kategori. De betonar också att Internet är en del av det 

offentliga rummet, samt att offentligt rum finns i alla skalorna lokalt, regionalt och globalt. 

Andra saker som de räknar till det offentliga rummet är media, regeringar och den allmänna 

opinionen. Utöver detta inkluderar de liksom de flesta gator, parker och köpcentra (Smith & 

Low, 2005, s. 3). Det är alltså inte lätt att ge en klar definition av det offentliga rummet, och 

olika forskare använder olika, och olika vida, definitioner av begreppet. Vidare menar Smith 

och Low (ibid, s. 4) att motsatsen till dagens offentliga rum är det privata rummet, men att det 

ändå finns gråzoner däremellan. De menar att ”äkta” offentliga rum är mycket sällsynta, och 

att det är vanligare med olika former av halvoffentliga rum. Collins (2009) menar att det, 

förutom att det finns olika grader av offentlighet hos platser, inte finns platser som är ”helt” 

privata eller offentliga. Detta eftersom staten genom lagstiftning och polisverksamhet reglerar 

även den privata sfären och det privata rummet, samtidigt som samma lagstiftning och 

polisverksamhet framhåller och skyddar vissa rättigheter som privata. 

Trots att det ofta kan vara oklart om eller till vilken grad en plats är offentlig eller privat, 

är koncepten offentlig och privat ändå mycket viktiga inom geografin såväl som i vardagen. 

Offentligt/privat är en av de centrala dikotomierna inom västerländsk filosofi, och de har 

format såväl lagar som normer och sedvänjor. Rätten till privat egendom är exempelvis djupt 

rotad i det västerländska samhället (Collins, 2009). Habermas (1989) tankar om den offentliga 

sfären har haft stort inflytande på geografin (Collins, 2009, s. 438). Habermas skriver om hur 

den moderna formen av den offentliga sfären utvecklades som en borgerlig uppfinning under 

upplysningen, och hur denna sedan har kommit att förändras med tiden. Han betonar det 

offentligas roll för politiken och i formandet av den allmänna opinionen (Habermas, 1989). 

Habermas analys av den offentliga sfären är dock till stor del orumslig (Collins, 2009, s. 438), 

och därför fokuserar jag istället på vad som skrivits om det offentliga rummet. 

Jag kommer hädanefter att definiera det offentliga rummet som en materiell plats dit 

”allmänheten” har tillgång. Således utesluter jag media, Internet och regeringar från det 

offentliga rummet, dessa anser jag istället vara en del av den offentliga sfären, det 

immateriella rum som formar allmänheten. Vidare anser jag att det offentliga rummet kan 

vara såväl privat som offentligt ägt. Det som karaktäriserar ett rum som offentligt är istället att 

det är öppet för ”alla”, åtminstone i teorin. Däremot anser jag att offentliga rum kan vara mer 

eller mindre offentliga. Ett exempel på ett mindre offentligt rum är ett café där man måste 

betala (köpa något) för att få tillträde. Mindre offentliga rum verkar därför exkluderande, 

eftersom de begränsar vilka som utgör ”allmänheten”. 

 

3.2 Det offentliga rummets tillgänglighet 

Tunström (2009) skriver om hur den goda staden beskrivs i forskning och svensk 

planeringsdiskurs. Hon skriver om att flera forskare och även planerare verkar känna en slags 

sorg över ett förlorat ursprungstillstånd, en riktig stad eller riktiga offentliga rum (Tunström 

2009, s. 120). Enligt dessa behöver städer och deras offentliga rum förvandlas tillbaka till hur 

de var innan modernismen som slog igenom i mitten av nittonhundratalet. Denna svunna tid 

beskrivs idealiserat, som en tid när de offentliga rummen var demokratiska, inkluderande och 
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autentiska. Problemet är, enligt Tunström, att en sådan ”riktig” stad med sådana ”riktiga” 

offentliga rum aldrig riktigt funnits (ibid, s. 64-68, 120-124). Tunström (ibid, s. 122) menar 

att det aldrig funnits en ren offentlighet i staden dit ”alla” varit välkomna. Hon menar 

visserligen att det en gång funnits städer och offentliga rum som varit mycket lika idealet, 

men att dessa inte kan återskapas idag, i en tid med helt andra förutsättningar (ibid, s. 121-

122). Tunström hävdar (ibid, s. 122): Halvprivata eller kommersiella rum kan fungera som 

offentliga platser, och aktiviteterna som tidigare naturaliserats som offentliga (debatt, 

försäljning, möten) har spritt sig till nya typer av rum, med Internet/cyberrymden som det 

tydligaste exemplet. Tunström menar det inte är så viktigt var offentliga aktiviteter som möten 

och diskussioner äger rum, utan att det viktiga är att de äger rum (ibid, s. 122-124).  

Att stadens offentliga rum ska vara en plats där människor möts är ett betydelsefullt ideal 

i svensk stadsplaneringsdiskurs (Tunström, 2009, s. 111-114). Offentliga rum omtalas därför 

ofta som ”mötesplatser” och det ses som viktigt att de offentliga rummen verkligen lever upp 

till mötesplatsidealet (ibid). Gabrielsson (2006, s. 205) menar också att mötesplats är ett 

idealiserat begrepp. Idealet beskriver mötesplatser som platser där man möter något oväntat, 

ändå syftar det enligt henne på igenkännandet av ”likar”. Mötesplatsens syfte, att möta den 

redan kända, blir därför motsatt sitt ideal, att möta den okända. Begreppet mötesplats blir 

därför enligt Gabrielsson ”verklighetsfrämmande” (ibid, s. 427). 

Man kan skilja på två typer av offentliga rum, stängda offentliga rum och öppna 

offentliga rum. Stängda offentliga rum har endast utrymme för ett användningsområde, medan 

öppna offentliga rum har flera användningsområden och användare. Enligt denna definition är 

ett köpcentrum ett stängt offentligt rum medan ett torg är ett öppet offentligt rum (Walzer 

1986 se Collins & Shantz, 2009, s. 517). Enligt Mitchell (1995, s. 115) ser många planerare 

det offentliga rummet som: open space for recreation and entertainment, subject to usage by 

an appropriate public that is allowed in. Public space thus constituted a controlled and 

orderly retreat where a properly behaved public might experience the spectacle of the city. 

(emfas i originalet). Med detta menar han att det finns en syn att det offentliga rummet endast 

är till för ett visst antal ”lämpliga” aktiviteter, och därmed endast för de personer som kan 

rätta sig efter de reglerna. På så vis blir det offentliga rummet till en plats för nöje och 

rekreation (min emfas) för de som genom sitt uppträdande ges tillträde dit. Mitchell (1995, s. 

118, 120) hävdar att personer som inte kan uppföra sig enligt de regler som styr i det 

offentliga rummet nekas delaktighet i ”allmänheten”. Han menar att distinktionen mellan det 

offentliga och det privata rummet förutsätter att alla har ett privat rum där de kan uträtta sina 

”privata” affärer. Därmed blir det offentliga rummet en plats bara för ”offentliga” aktiviteter. 

Problem uppstår dock genom att det finns människor som är hemlösa, och därför inte har 

något privat rum att dra sig tillbaka till. De tvingas då att utföra ”privata” aktiviteter som att 

sova och uträtta sina behov offentligt, vilket anses stötande av många. Speciellt för planerare 

finns en önskan att städa bort dessa ”otillbörliga” element från det offentliga rummet. De 

lyckas med detta genom att planera och strukturera det offentliga rummet så att det blir tydligt 

vilka aktiviteter platsen är till för, men också genom att försvåra eller omöjliggöra för vissa 

aktiviteter. I Mitchells (ibid) fallstudie försågs en park med stark belysning och 

polisbevakning, vilket försämrade livsvillkoren för de hemlösa som bodde där. 
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Det offentliga rummet kan utformas på sätt som visar vad planerarna vill ska ske där, 

eller vad de vill att det offentliga rummet ska förmedla till sina besökare. Hos planerare finns 

ofta en motsägelsefull vision om att stadens offentliga rum ska vara både mångfacetterat och 

enhetligt, välordnat och uppmuntra spontanitet. Vidare byggs stadens offentliga rum för att 

styra allmänhetens beteende på platsen (Jacob & Hellström, 2010; min emfas). Det offentliga 

rummet används också av stadens planerare för att förmedla en bild av staden till dess 

invånare och besökare. Exempelvis kan ett torg byggas om för att framhäva stadens 

kulturhistoria (ibid, s. 663-664). 

Koch och Latham (2012) skriver om ombyggnation av det offentliga rummet. De 

beskriver en utveckling som kallas domesticering av det offentliga rummet. Begreppet 

domesticering kommer från Zukins bok The Cultures of Cities (1995, s. xiv) där Zukin 

beskriver ombyggnaden av Bryant Park i New York som ”domestication by cappuccino”. Hon 

utvecklar begreppet i Naked City (2010, s. 4) där hon beskriver ”domestication by 

cappuccino” som en process som innebär att en plats blir prydligare, vilket tilltalar en ny 

målgrupp och verkar frånstötande på de som tidigare använt platsen. Enligt Allen (2006, s. 

452-453) inkluderar domesticering också ökad övervakning och ökad närvaro av poliser och 

väktare. Domesticering kan, men måste inte, göra en plats mer enhetlig (ibid). Influerade av 

Allen skriver Koch och Latham att domesticering skapar a staged version of publicness in 

which inclusion can be monitored, encounters can be managed and options can be curtailed 

(Koch & Latham, 2012, s. 521). Detta betyder att domesticering leder till en typ av 

kontrollerad offentlighet, där någon kan bestämma vad som ska utspela sig på den allmänna 

platsen. Samtidigt menar Koch och Latham att domesticering av offentliga platser fått ett 

oförtjänt dåligt rykte inom forskningen. De menar att domesticering hänger ihop med 

”conviviality”, det vill säga gemytlighet. Med andra ord menar de att man genom att göra en 

plats mer ”ordnad” kan göra den mer hemtrevlig genom att locka dit nya aktiviteter och nya 

användare (ibid, s. 525-526). 

Hajer och Reijndorp (2001, s. 120-125) anser att man genom att dela upp offentliga 

platser i inhägnade delar kan göra dem mer publika och offentliga. Som exempel använder de 

Tompkins Square Park i New York, som består av flera olika delar som separeras av staket. 

Hajer och Reijndorp menar att detta har fått fler, och flera olika, människor att besöka parken 

eftersom staketen får människor att känna sig säkra. De går alltså tvärtemot idén att staket och 

uppdelning degraderar det offentliga rummet. Hajer och Reijndorp (ibid, s. 116-125) menar 

att en känsla av säkerhet är nödvändig för att offentliga platser ska locka alla typer av 

människor till det offentliga rummet. Dock menar de att instrumenten för att uppnå säkerhet 

bör vara objektiva, liksom en metalldetektor endast söker efter innehav av metallföremål, till 

skillnad från en övervakningskamera som söker efter ”misstänkt” utseende och beteende 

(ibid). Vidare menar Hajer och Reijndorp att det offentliga rummet behöver vara ”läsbart”, 

med tydliga regler som talar om vilket beteende som är förväntat och tillåtet på var plats. 

Samtidigt menar de att ett fungerande offentligt rum karaktäriseras av utmaningen att behöva 

relatera till andra människor (ibid, 109-125). 

Enligt Thörn (2011, s. 993, 1005) förekommer i Göteborg en exkluderande process som 

hon kallar ”soft policies of exclusion”. ”Soft policies of exclusion” opererar genom konsensus 

och samarbete, snarare än genom lagstiftning (ibid, s. 1005). I exempelvis Göteborg har 
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kommun, näringsliv och ideella krafter gått samman för att ”städa upp” innerstaden och göra 

den mer attraktiv (ibid, s. 997). Såhär beskriver Thörn ”soft policies of exclusion”: 

 

Two important aspects stand out. The first is the creation of a hegemonic sense-scape in the city center. 

This is built on sanitizing strategies that concretely redesign and redefine public spaces in such a way that 

they exclude the homeless, and on the imagineering strategies that envision the CBD as a common living 

room with a middleclass ambience and civil codes that work to disguise the harsh realities of life on the 

streets for the homeless. 

(Thörn 2011, s. 1004) 

 

Detta betyder att en ombyggnation av ett offentligt rum kan leda till att det uppfattas 

annorlunda, och därigenom ändra bilden av vilka som ”platsar” där. Det kan också innebära 

direkt fysiska uteslutningsmetoder som exempelvis att designa bänkar omöjliga att sova på 

(ibid, s. 993). Citatet säger också att ”soft policies of exclusion” innebär att det offentliga 

rummet beskrivs som ett ”vardagsrum”, designat för att få medelklassen att känna sig hemma 

och väl till mods. Detta inkluderar att man döljer de hemlösas hårda levnadsvillkor. Dock så 

är det viktigt att inte okritiskt anta att det är hur städer är byggda som orsakar hur de fungerar 

(McCann, 2009, s. 442). 

Sammanfattningsvis finns det flera olika sätt att se på vad ombyggnationer av det 

offentliga rummet kan leda till, men alla är överens om att ombyggnationer ändrar hur det 

offentliga rummet uppfattas och att detta i sin tur kan påverka vilka som kommer att röra sig 

där. Skiljelinjen ligger i om man ser ombyggnationer som ett sätt att inkludera eller exkludera 

olika grupper. Vilka som kommer att använda det offentliga rummet beror också på vilka 

aktiviteter det planeras för och hur tydligt dessa framgår. Hur trevligt och tryggt det offentliga 

rummet känns påverkar också om mäniskor överhuvudtaget kommer att vilja röra sig där. 

 

3.3 Mångfald och det offentliga rummet 

Mångfald är ett av de viktigaste begreppen i svensk planeringsdiskurs (Tunström, 2009, s. 

116). Tunström (ibid, s. 116-118, 124-125) pekar på att mångfald är ett mångtydigt begrepp, 

som kan stå för många olika saker för olika människor och grupper. Därmed blir mångfald lätt 

att förespråka eftersom var och en kan lägga in sin egen mening i begreppet. Liksom 

Tunström varnar Lawton, Męczyński och Barber (2013, s. 121-122) för mångfaldsretoriken. 

De menar att planerares sökande efter mångfald egentligen döljer ett sökande efter en viss typ 

av ”mångfald”, en mångfald där alla inte ingår. De menar att planerare söker efter vad Florida 

(2002) kallar för den ”kreativa klassen”. Den ”kreativa klassen” bidrar enligt Florida (2012, 

s.253-265) starkt till städers ekonomiska tillväxt och produktivitet. Mångfald attraherar den 

”kreativa klassen” (ibid, s. 57-59, 228, 231-253). Enligt Lawton, Męczyński och Barber 

(2013, s. 121-122) har planerares önskan att attrahera den ”kreativa klassen” samspelat med 

bortträngningen av ”oönskade” från stadens offentliga rum. De menar därför att man kritiskt 

ska granska vad ”mångfald” egentligen står för. 
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4. EN OMSTRIDD PLATS 

Heden ligger i Göteborgs centrum, strax utanför Vallgraven som innesluter den historiska 

stadskärnan. Parallellt med Heden löper Göteborgs ”paradgata” Kungsportsavenyn. Hedens 

tolv hektar omsluts av gatorna Parkgatan i nordväst, Södra vägen i sydväst, Engelbrektsgatan i 

sydöst samt Sten Sturegatan i nordöst. Heden är till största delen obebyggd men här finns viss 

bebyggelse, bland annat Lisebergshotellet, en förskola, en korvkiosk, ett café och den 

historiska byggnaden Exercishuset. Hedens öppna ytor består av bollplaner, parkeringsplatser, 

en bussterminal och en mindre aktivitetspark. 

 

Figur 1. Heden och dess närmaste omgivningar. 

Källa: Google. Hämtad 2016-05-24. 

Göteborgs Stad beslutade 2015 om en inriktning för Heden. Inriktningen är ett förarbete till 

detaljplan (Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015, s. 2). Enligt Göteborgs-Posten 

publicerades inriktningsdokumentet i december (Larsson, 2015). Göteborgs Stad vill 

tydliggöra Heden som idrotts- och kulturaktivitetsplats, en resurs för evenemangsstaden 

Göteborg (ibid, s. 5). De vill med andra ord dela upp Hedens yta på ett nytt sätt som tydligare 

förmedlar att Heden ”ska” vara en plats för idrott och kultur. Dessutom vill de att Heden ska 

bli mer attraktiv (ibid). Kommunens förslag innebär att bostadskvarter med ”publika 
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bottenvåningar” anläggs på Hedens östra sida. Viss bebyggelse förläggs också på den norra, 

och möjligtvis också södra, sidan. Vidare anläggs ett underjordiskt parkeringsgarage under 

Heden, en större evenemangsplats liksom en kultur- och aktivitetspark skapas. Samma yta för 

bollplanerna behålls men de flyttas till Hedens södra ände (ibid, s. 16-23). Kommunens planer 

har blivit både uppskattade och kritiserade i debatten om Heden, och en mängd olika tankar 

och förslag om Heden har framlagts. I debatten förekommer förslag som i mångt och mycket 

liknar kommunens, sett till de funktioner debattörerna förväntar sig av det offentliga rummet. 

Men flera debattörer lägger också fram förslag som strider mot kommunens, och det finns en 

bred kritik mot kommunens syn på Heden som offentligt rum och vilka funktioner, aktiviteter 

och verksamheter som ska finnas där. Vissa vill ha kvar Heden exakt som den är idag medan 

de flesta önskar mer eller mindre omfattande förändringar. Vissa vill att Heden ska bebyggas 

helt. 

Den resterande delen av uppsatsen kommer jag att presenterna analysen av artiklarna 

samt resonera om dessa. I resonemangen utgår jag från vad som skrivits i artiklarna, och detta 

innebär att jag kommer att föra flera olika resonemang och att dessa ibland kan säga emot 

varandra. Jag tar således inte ställning för någon särskild bild eller aspekt av Heden utan 

presenterar flera olika bilder och aspekter och deras konsekvenser för Heden som offentligt 

rum. Det är sedan upp till läsaren att bilda sin egen uppfattning om denna omstridda plats. 

Därmed inte sagt att analysen inte utgör ett viktigt redskap för att förstå Heden och det 

offentliga rummet. 

För att förstå debatten om Heden är det viktigt att veta att Heden är en plats som väcker 

känslor. Flera debattörer säger att de gillar eller till och med älskar Heden. Ingen säger sig 

dock hata Heden, åtminstone inte rakt ut, men att den ogillas av vissa märks i negativa uttryck 

som: Heden […] är en blöt filt (Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 41) och Sveriges mest 

stadsnära grustag (Göteborgs-Posten, 2016-01-16, s. 2). Att Heden väcker så olika känslor är 

något alla debattörer förhåller sig till. Både de som är för en byggnation av Heden och de som 

är mot menar att deras meningsmotståndare är förblindade av sina känslor för Heden. Flera av 

de som anser att Heden ska bebyggas menar att det endast är nostalgi som får människor att 

tycka att Heden bör förbli i sitt nuvarande tillstånd. Dessa å sin sida menar att 

bebyggelseivrarna drivs av ett osakligt hat mot Heden. Man kan också se att de som säger sig 

älska Heden vill ha kvar Heden mer eller mindre i sin nuvarande utformning, medan de som 

använder negativa uttryck om Heden vill att Heden ska genomgå en omfattande förändring. 

Av analysens 26 teman är fyra positioner, det vill säga huvudsakliga ståndpunkter i hur 

man ser på Heden och dess framtid. De fyra positionerna är Bör bevaras öppen, Plats för 

idrott, Allt får plats och Bör helt bebyggas. De olika positionerna och temana är länkade till 

varandra. I de följande delkapitlen redogörs för positionerna samt flera av de teman som 

identifierats. I följande fyra delkapitel redogör jag för var och en av de fyra positionerna. 

Varje delkapitel inleds med en sammanfattning av positionen och de teman som i regel 

medföljer den. Under rubrikerna finns citat från artiklarna som fångar de typiska åsikter som 

är kopplade till positionerna. En fullständig förteckning över debattens teman återfinns i 

Bilaga 1. 
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4.1 Bör bevaras öppen 

 

Vårt andningshål 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-06, s. 5) 

 

Citatet kommer från en insändare i Göteborgs-Posten. Det fångar essensen av hur den första 

av de fyra positionerna ser på Heden. Positionen har jag valt att kalla Bör bevaras öppen. 

Denna position kännetecknas av att den inte vill se ny bebyggelse på Heden. Som citatet 

antyder ser denna position Heden som en unik plats, en plats som är ensam i sitt slag i 

Göteborg (eller till och med i världen). Det unika med Heden anses vara att den är en stor, 

öppen, flexibel och en paus från den konsumtionsmiljö som råder i resten av centrum. Heden 

anses också tillhöra göteborgarna, vilket märks i citatets ”vårt”. Till denna position hör också 

ofta bilden av att Heden är en plats för integration. Eftersom Heden ses som en plats med 

unika egenskaper och funktioner, så innebär kommunens planer att förändra Heden ett hot. 

Visserligen kan vissa i denna position tänka sig en viss upprustning av Heden, men i grunden 

vill man behålla Heden som den är idag. 

Ett genomgående tema i debatten är att Heden är ”folklig”, att den ”tillhör göteborgarna” 

samt att den är en ”plats för integration”. Denna åsikt framförs av de flesta i positionen Bör 

bevaras öppen, men uttrycks också av flera från positionerna Plats för idrott samt Allt får 

plats. Alla som hävdar att Heden är folklig, tillhör göteborgarna eller är en plats för 

integration skriver inte under på alla dessa uppfattningar, men uppfattningarna är trots detta 

sammanlänkande och flera debattörer nämner alla tre. Det hävdas bland annat att Heden är 

den enda plats där alla göteborgare kan mötas (Göteborgs-Posten, 2016-01-10, s. 56). Det 

folkliga med Heden hänger, enligt Bör bevaras öppen, samman med att den är enkel, 

oplanerad och i stort sett befriad från kommersiella verksamheter. Enligt detta synsätt blir 

Heden därför en motpol till resten av centrum som definieras av kapitalism och kommers. 

Därför blir den också enligt positionen välkomnande för alla ur alla grupper och 

samhällsklasser. Det är också därför Heden ”tillhör göteborgarna”. Att Heden anses tillhöra 

göteborgarna hänger också samman med att den är just ett offentligt rum, och ett offentligt ägt 

rum. Att Heden är ett offentligt rum märks i debatten genom att allmänhetens tillgång till 

Heden förutsätts, liksom att allmänheten förutsätts ha rätt att yttra sig i frågan och därmed 

påverka beslutsprocessen. Däremot kallas Heden sällan för offentligt rum i debatten. Dock 

diskuteras Hedens roll som offentligt rum av två arkitekter (Göteborgs-Posten, 2015-12-13, s. 

4): 

 

Genom att bygga nya kvarter längs Sten Sturegatan flyttas gränsen mellan det som är privat och offentligt 

långt in på Heden. Om den gränsen, som tidigare definierades av Sten Sturegatan och uppvuxna 

trädalléer, blir mindre tydlig minskar i motsvarande grad kvaliteten på det offentliga rummet. Känslan av 

privat baksida ökas av att stråket längs bebyggelsens insida inte leder någonstans. 

De menar att bostäder på Heden skulle leda till att gränsen mellan offentligt och privat på 

Heden skulle suddas ut. I förlängningen menar de att detta skulle göra Heden till ett sämre 

offentligt rum. 
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För Mitchell (1995, s. 116-117) är det offentliga rummet en politisk arena, en plats där 

människor kämpar om sin rätt till medborgarskap i ”allmänheten”. Enligt en sådan syn blir ett 

bra offentligt rum ett rum som erbjuder plats åt alla, så att alla ges möjlighet att ingå i 

”allmänheten”. Därmed blir det offentliga rummet grundläggande för att demokratin ska 

fungera (ibid). Hedens roll som politisk plats i den meningen att människor kommer dit för att 

protestera eller på andra sätt uttrycka sina politiska ståndpunkter är inte något som 

genomsyrar debatten. Ett sällsynt exempel på en syn på Heden som en politisk plats enligt 

denna definition är en arkitekt (Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 40) som menar: Heden har 

också varit en betydelsefull politisk plats. 1939 samlades drygt 50 000 människor på Heden 

för att lyssna på stadsminister Per Albin Hanssons 1 maj tal (sic). Däremot beskrivs Heden 

som en viktig politisk plats på ett annat sätt, på det sätt att som en plats som ”är allas” och 

”tillhör göteborgarna” hotas av krafter som vill ta bort det som gör den till ”allas”. Exempel 

på detta är: 

 

Nu har Stadsbyggnadskontoret visat förslag på att exploatera delar av Heden med kvartersbebyggelse upp 

till 16 våningar. Idéerna har lovprisats av några kändisar och Yimby – medan allmänheten samlar kraft att 

försvara stadens karaktär och att behålla sitt öppna Heden. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-05, s. 4) 

 

RÖR INTE HEDEN! Det är min och andra göteborgares egendom som inte får säljas av hur som helst till 

byggbolag. Låt inte Heden utvecklas till en plats enbart för de som har råd att köpa nya och dyra 

bostadsrätter. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 40) 

 

1 000 lägenheter på Heden berikar de byggande bolagen med 2-3 miljarder kronor vilket är en stöld från 

oss göteborgare. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-08, s. 5) 

 

Heden bör vara kvar orörd där alla har möjlighet till olika aktiviteter. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-02, s. 5) 

 

(…) i en stad som håller på att brytas sönder av segregation är Heden det enda ställe i centrala staden där 

hela Göteborg möts varje dag. 

(Göteborgs-Posten, 2016-01-10, s. 56) 

 

Detta kan tolkas som en oro över att Heden kommer att upphöra som offentlig plats om den 

skulle förändras. Mitchell (1995) menar att det offentliga rummets roll som politisk och 

demokratisk plats undermineras om privata intressen får styra dess utformning. Han ser 

privata intressen som vinstintressen, och han menar att även stat och myndigheter börjat 

drivas mer av vinstintressen. Därför menar han att det offentliga rummet som demokratisk 

plats är hotad. Man kan alltså se samma oro för det offentliga rummets demokratiska roll hos 

både Mitchell och debattörerna i positionen Bör bevaras öppen. I vissa av de analyserade 
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artiklarna uttrycks en oro för vilka som kommer känna sig hemma på Heden efter en 

ombyggnation, särskilt en debattör (Göteborgs-Posten, 2016-01-10, s. 56) uttrycker detta: 

Om det byggs en rad fräcka höghus runt Heden och lägenheterna säljs för åtta miljoner styck är det klart 

de som bor där vill ha en fin bakgård. Klart de blir störda när det hojtas från fotbollsplanerna klockan tio 

på kvällen. Kanske kommer bollar flygande och landar i föreningens rabatter. 

Heden kommer att bli lite prydligare. Lite slutnare. Och snart har Göteborg mist sin enda stora 

gemensamma mötesplats. 

 

Debattören oroar sig inte för att ytan för att spela fotboll kommer att minska, utan för att 

intrycket av Heden kommer att förändras vid en ombyggnation. Hon menar också att dyra 

bostäder inte är kompatibelt med en offentlig plats som är offentlig alla tider på dygnet. 

Debattören tror att en ombyggnation kommer att leda till att endast priviligierade grupper 

kommer att känna sig hemma på Heden. 

Frågan är ju dock om Heden verkligen är Göteborgs ”enda stora gemensamma 

mötesplats”. Enligt Gabrielsson (2006, s. 427) är ju begreppet mötesplats 

”verklighetsfrämmande”. Man kan tänka sig att synen på det offentliga rummet som en 

mötesplats kan vara verklighetsfrämmande i mer än den mening som Gabrielsson avser. 

Begreppet innehåller ju inte bara den motsägelse som Gabrielsson (ibid, s. 205) påpekat utan 

också antagandet att människor faktiskt rör sig i det offentliga rummet för att möta, och lära 

känna, främlingar. Det förefaller inte som en orimlig hypotes att endast ett fåtal av alla 

rörelser i det offentliga rummet är motiverade av sökandet efter nya bekantskaper. I Hedens 

fall är det ju dessutom flera i positionen Allt får plats som menar att fler (olika) människor 

måste förmås besöka Heden. Och i positionen Bör helt bebyggas anses Heden vara så 

ogästvänlig att knappt någon ens vill röra sig där. 

 

4.2 Plats för idrott 

 

För alla fotbollsälskare är Heden klassisk mark 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-22, s. 4) 

 

Citatet är hämtat från en debattartikel i Göteborgs-Posten. Det får symbolisera positionen 

Plats för idrott. De typiska åsikterna för denna position delar de typiska åsikterna hos Bör 

bevaras öppen, men enligt denna position får Heden sitt värde och sin mening från att det är 

en plats för idrott. Nästan övervägande är idrotten man syftar på fotboll, men även handbollen 

har en plats här tack vare att Partille Cup spelas här på sommaren. När dessa debattörer talar 

om att de vill bevara Heden öppen menar de att de vill bevara Hedens bollplaner. Denna 

position skiljer också från Bör bevaras öppen genom att vissa i denna position kan tänka sig 

att man bebygger delar av Heden, så länge dessa byggnader innehåller stödfunktioner till 

Hedens idrottsinriktning. Följande citat är typiskt för positionen och betonar Heden som en 

idrottsplats: 
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I det förslag som byggnadsnämnden ska ta inriktningsbeslut om på tisdag finns plats för fyra planer att 

spela fotboll på. Som framkommit i debatten så är dessa ytor för små för att Gothia Cup och Partille Cup 

skall kunna driva och utveckla sin verksamhet. 

På Heden spelas dessutom i dag drygt 2 000 fotbollsmatcher i Korpens och Göteborgs 

Fotbollförbunds regi och cirka 2 000 bokade träningar. Därutöver fotbollsgymnasiet och annan 

skolverksamhet samt oerhört mycket obokad (sic) spontanfotboll. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-13, s. 5) 

 

Citatet vill visa den omfattande idrottsverksamheten på Heden, och hur den sätts på spel av 

Göteborgs Stads planer. För denna position kretsar allt kring idrott, och då främst fotboll. 

Exempelvis anser man att Heden är unik genom idrotten. Man betonar att Heden är en stor 

obebyggd central yta vilket få städer har, och man menar att detta är en viktig tillgång för 

Göteborg. Man menar också att Heden har en kulturhistoria och att denna kulturhistoria utgör 

ett argument för att inte förändra Heden i den riktning Göteborgs Stad vill eller för att 

bebygga Heden helt. Detta anser även positionen Bör bevaras öppen. Det som skiljer Plats för 

idrott från Bör bevaras öppen är att den förstnämnda ser Heden som en unik öppen idrottsyta 

och man anser att Hedens kulturhistoria utgörs av de fotbollshändelser som inträffat här. 

Positionen vill därför att Heden ska få en tydligare inriktning på idrott. De funktioner, 

aktiviteter och verksamheter som inte är idrott eller stödjer idrotten bör därför försvinna från 

Heden, anser man. Funktioner som stödjer Hedens syfte kan vara alltifrån omklädningsrum 

till restauranger och konferenslokaler. Vissa tycker dock att en liten yta kan användas för 

”kultur och evenemang”. Man vill dock som regel inte ha bostäder på Heden, eftersom dessa 

skulle inkräkta på idrottsytan. Dessutom påpekas det att bostäder skulle begränsa 

idrottsutövning kvällstid på Heden (Göteborgs-Posten, 2015-12-13, s. 5). 

Flera av företrädarna säger sig förespråka alla göteborgares rätt till Heden. Samtidigt 

kallar man, i detta fall företrädare för idrottsrörelsen, sig för ”brukarna av Heden” (Göteborgs-

Posten, 2015-12-13, s. 5; Göteborgs-Posten, 2016-03-20, s. 2). Man hävdar alltså samtidigt att 

Heden är alla göteborgares plats och att Heden är idrottsrörelsens plats. Jag menar att detta är 

en motsägelse, eftersom idrottsrörelsen inte innefattar alla göteborgare. Det blir därför 

omöjligt att hävda att Heden ska vara en plats dit alla göteborgare är välkomna samtidigt som 

man menar att Heden ska vigas exklusivt till idrottsrörelsens behov. Visserligen menar 

debattörerna säkert att alla är välkomna att beskåda idrotten liksom att ansluta sig till den, 

men det går ändå inte att hävda att Heden är ”allas” samtidigt som den är ”brukarnas”. Det 

offentliga rummet Heden tillägnas därför ett visst segment av allmänheten. Därmed kan man 

också ifrågasätta hur offentligt ett sådant Heden skulle bli om positionens önskemål 

realiserades. Om fullständig offentlighet definieras som ”allas likvärdiga tillgång till rummet” 

skulle ett sådant Heden falla utanför den fullständiga offentlighetens ram. Man kan dessutom 

hävda att idrottsrörelsen utgör en privat verksamhet (som dock inkluderar många människor). 

Med en sådan definition kan positionens förslag ses som en önskan från en privat verksamhet 

att tillägna sig ett offentligt ägt och finansierat rum. Detta i sig vore inte ett problem om inte 

själva förslagen innebar att utesluta de flesta andra användare och användningsområden från 

Heden. Ett Heden som definieras av privata intressen blir därmed ett mindre offentligt rum, 

ett Heden som hamnar i gråzonen mellan offentligt och privat. 
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4.3 Allt får plats 

 

Heden har plats för så mycket mera 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-15, s. 4) 

 

Citatet utgör rubriken för en debattartikel skriven av tre kommunpolitiker. I debattartikeln 

argumenterar de för Göteborgs Stads syn på Heden som bland annat innebär att man vill ge 

Heden fler funktioner (ibid). Därmed utgör man ett typexempel på den tredje positionen, som 

jag kallar Allt får plats. Det är dock inte bara kommunen som intar denna position utan även 

flera debattörer, bland annat ett arkitektkontor (Göteborgs-Posten, 2015-12-20, s. 4). 

Positionen innebär att man vill att Heden ska bebyggas men att det också ska finnas plats för 

bollplaner. Man vill ha fler funktioner, aktiviteter och verksamheter på Heden, bland annat för 

att locka dit fler och nya målgrupper. 

Denna position delar flera av värderingarna hos Bör bevaras öppen och Plats för idrott, 

exempelvis uttrycker flera av debattörerna att Heden är folklig, unik och en plats för idrott. 

Men till skillnad från dessa positioner anser Allt får plats att Hedens värde och funktioner inte 

kommer att förloras vid en ombyggnation. Man menar att det går att tillföra Heden nya 

funktioner, aktiviteter och verksamheter utan att inkräkta på de funktioner, aktiviteter och 

verksamheter som finns på Heden idag. Med andra ord så menar man att allt får plats. Nedan 

följer ett antal exempel på detta, där det första kommer från inriktningsdokumentet: 

 

Heden har redan idag en egen identitet i staden, vilket är en attraktionskraft i sig och det är viktigt att 

denna identitet bibehålls. Genom att ytterligare funktioner med stor variation i aktiviteter tillförs kan 

Heden nyttjas av fler kategorier medborgare, t ex genom samspel mellan kultur och idrott. 

(Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015, s. 18). 

 

Debatten om Heden bör inte handla om huruvida det är bostäder som ska prioriteras, eller att en satsning 

på idrott skymmer en dito på kultur. Med vårt förslag kan alla få det de allra helst vill ha på en och samma 

plats 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-20, s. 4) 

 

Hela Heden behöver inte bebyggas – flera bollplaner ryms även om säg halva ytan förtätas. 

(Göteborgs-Posten, 2016-01-05, s. 7) 

 

Ovanstående citat betonar att Heden är en stor yta där mycket ryms, men de pekar också på ett 

behov att tillföra nya funktioner, aktiviteter och verksamheter till Heden. Vad som ska 

tillföras varierar mellan de olika debattörerna, alltifrån ett fåtal bostadshus (Göteborgs-Posten, 

2015-12-08, s. 5) till bostäder, arena, bollplaner, park, butiker, restauranger, bibliotek med 

mera (Göteborgs-Posten, 2015-12-20, s. 4). Som regel ser positionens debattörer att nya 

funktioner kommer att berika Heden. Dock vill vissa av debattörerna främst bygga bostäder 

på Heden för att lösa bostadsbristen, och det framgår inte hur detta kommer att påverka Heden 

som offentligt rum, annat än att det inte kommer att skada Heden. 
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Allt får plats vill alltså göra Heden till ett mer öppet offentligt rum genom att tillföra fler 

funktioner, aktiviteter och verksamheter. Göteborgs Stad talar om att ”förtydliga” vad som är 

privat respektive offentligt på Heden (Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015, s. 16), 

alltså att göra rummet mer ordnat. Kommunen menar också att fler funktioner på Heden 

innebär att fler grupper kommer att dras till Heden (ibid, s.18). Hajer och Reijndorp (2001, s. 

120-125) skriver om hur en uppdelning av en park med staket ledde till att fler grupper 

började använda parken. Göteborgs Stad vill istället ha så få staket som möjligt på Heden 

(Göteborg Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015, s. 18-19, 23), men deras förslag leder ändå 

till att ”var sak får sin plats”, vilket liknar fallet Hajer och Reijndorp beskriver. Man kan 

därför vänta sig, om kommunens förslag blir verklighet, att fler grupper kommer att finna sin 

egen ”nisch” på Heden och att Heden därmed blir mer inkluderande. Man kan därför se 

Göteborgs Stads önskan om fler målgrupper för Heden som en önskan om mer ”mångfald” i 

stadens offentliga rum. Dock nämns inte ordet mångfald i inriktningsdokumentet (Göteborg 

Stad & Stadsbyggnadskontoret, 2015). Fler människor och målgrupper på Heden skulle också 

kunna göra Heden trevligare och mer omtyckt enligt Koch och Lathams (2012, s. 525-526) 

koncept ”gemytlighet”. Däremot är det tveksamt om det då skulle uppstå många ”möten”, i 

betydelsen möten mellan främlingar, på Heden då funktionsseparering också skulle leda till 

målgruppsseparering. Samma scenario skulle troligtvis också uppstå vid en realisering av 

något av de förslag som liknar kommunens. Därmed blir det offentliga rummet inte längre en 

plats att tvingas relatera till andra, som Hajer och Reijndorp menar är en av funktionerna för 

det offentliga rummet (2001, s. 109-125). Det verkar motsägelsefullt av Hajer och Reijndorp 

att hävda detta samtidigt som de menar att det offentliga rummet ska vara tydligt och ”läsbart” 

(ibid). Att det fungerande offentliga rummet karaktäriseras av utmaningen att förhålla sig till 

andra människor låter som raka motsatsen till ett tydligt, läsbart rum där var och en, liksom 

var sak, har sin plats. Men kanske menar Hajer och Reijndorp att regler och läsbarhet inte 

ensamma kan avgöra beteendet på en offentlig plats, utan att det krävs mänsklig tankeförmåga 

för att avgöra det rätta beteendet i varje given situation. I så fall kan regler och läsbarhet ses 

som hjälpmedel för att kunna relatera till andra människor, och därmed som en inbjudan att 

inträda i det offentliga rummet. 

Tillförande av nya funktioner, i stil med vad som efterfrågas av Allt får plats, till Heden 

kan också vara en del i det Thörn (2011) kallar ”soft policies of exclusion”, i detta fall inte i 

betydelsen bortträngning av hemlösa utan en mer allmän bortträngning av människor utan 

köpkraft. Nya funktioner, aktiviteter och verksamheter på Heden skulle kunna leda till att 

rummet blir mer inriktat på konsumtion. Alltså att man för att kunna göra något meningsfullt 

på Heden måste köpa något, exempelvis en kaffe eller ett besök på kulturcentret, åtminstone 

om man inte spelar fotboll. En sådan utveckling skulle stöta bort de som inte har råd att köpa 

upplevelser från Heden. Alltså det scenario som fruktas av Bör bevaras öppen. Det skulle 

innebära en domesticering av det offentliga rummet på Heden. 

Något som styrker oron för att en omdaning av Heden skulle leda till domesticering eller 

”soft policies of exclusion” är kommunens, men också flera debattörers, önskan att göra 

Heden attraktivt. Att man vill göra en plats attraktiv implicerar ju att den inte redan är 

”attraktiv”. Man kan också förmoda att de som ska attraheras är andra grupper än de som 

befinner sig där idag. Detta sägs ju visserligen också rakt ut av Allt får plats, som vill locka 
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fler målgrupper till Heden, men det innebär ändå att Hedens nuvarande användare och 

verksamheter inte kan bidra till att attrahera andra till Heden. Någon måste därmed gripa in 

och förändra rummet så att ”rätt” personer hittar dit. Ett nytt attraktivt Heden verkar alltså 

vara ett Heden som signalerar att ett nytt klientel är önskvärt, ett ”finare” offentligt rum. 

Kanske rentav ett ”spektakel”, för att använda Mitchells ord (1995, s. 119). 

Att ”förtydliga” Heden som en plats för kultur och idrott skulle också göra Heden till det 

Mitchell (1995, s. 115) kallar open space for recreation and entertainment, med andra ord en 

plats för nöje där det offentliga rummets ”verkliga” roll som politisk arena maskeras. Både 

Thörns och Mitchells teorier kräver dock en tro på att det kan finnas ett helt inkluderande 

offentligt rum, där alla inklusive samhällets svagaste får ta plats. Båda behandlar fall där 

hemlösa ”städats bort” från det offentliga rummet till förmån för en konsumerande 

medelklass. De missar dock att se vad de själva beskriver, nämligen att dessa offentliga rum 

förutom att präglas av hemlösas närvaro, också, åtminstone delvis, präglades av 

medelklassens frånvaro. Ombyggnationerna gjorde därför inte ett inkluderande offentligt rum 

till exkluderande, utan ersatte en grupp för en annan. Däremot innebar ombyggnationen att de 

som inte hade någonstans alls att vara trängdes bort, vilket knappast kan ses som en positiv 

utveckling. Problemet med exkluderande offentliga rum ska kanske därför inte ses som ett 

problem med utformningen av offentliga rum, utan snarare som problem med de processer 

som gör människor fattiga och ”utanför” samhället. 

 

4.4 Bör helt bebyggas 

 

... ett tomrum. Ett intet 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 41) 

 

Detta citat får utgöra sinnebilden av hur det nuvarande Heden ses av den fjärde och sista 

positionen. Denna position kallar jag Bör helt bebyggas. Som namnet antyder vill denna 

position att Heden ska fyllas med byggnader. Den typiska åsikten är att Heden ska bebyggas 

med bostäder och ”innerstad”, men även andra typer av byggnader önskas. Gemensamt är 

dock att man inte tycker att Heden som den är nu är användbar för Göteborg. Dessutom tycker 

de flesta från denna position att Heden är onödig, ett tomrum som bara väntar på att byggas 

bort. Vissa (Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 41) anser till och med att Heden som obebyggd 

är skadlig för staden. Därför vill denna position fylla Heden med något som är 

”samhällsnyttigt”. Bostäder ses som samhällsnyttiga av positionen. Positionen är också till 

stor del en kritik av de andra positionerna, vilket illustreras av följande citat: 

 

Kommer någon på tanken att bebygga den heliga mark [Heden] som är vigd åt parkeringsplatser och ett 

gammalt barackhotell slår dessutom nostalgin till med en kraft som får både marken och vattnet att darra 

hela vägen bort till de rostiga kranarna [på Norra Älvstranden, annan del av Göteborg]. 

(GT, 2016-01-24, s. 6) 

 

Citatet illustrerar också den tendens hos vissa inom denna position att förlöjliga argumenten 

hos de som inte vill bebygga Heden. De gör detta genom att hävda att de som är emot 
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bebyggelse har en felaktig uppfattning om vad som är kulturarv och värt att bevara. I detta fall 

relateras också Heden till de kranar i hamnen som efter privata initiativ bevarats som 

kulturminnen (GT, 2016-01-24, s. 6; Wikström, 2015). Men som diskussionen i början av 

detta kapitel visade är Bör helt bebyggas långt ifrån ensamma om att använda hårda ord om 

sina meningsmotståndare. Dessutom använder knappast alla debattörer i denna position sådan 

retorik, utan deras mål är detsamma som de andra positionernas: att göra det bästa för 

Göteborg. Det finns också en kritik mot Gothia Cups inflytande på kommunens planer för 

Heden, vilket illusteras i denna insändare: 

Lider Göteborg av bostadsbrist eller fotbollsbrist? Finns det någon som på fullaste allvar tror att Gothia 

Cup-veckan kompenserar för alla de uteblivna skatteintäkter och den konsumtion som staden går miste 

om genom att tacka nej till alla de tusentals potentiella invånare som tillkommit om Heden bebyggdes 

med skyskrapor? 

Låt rationalitet styra i stället för (fotbolls-) fanatism. 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-15, s. 5) 

 

Citatet visar också vilken spännvidd det finns mellan de olika positionerna, då innebörden i 

denna insändare är helt motsatt det som hävdas av Bör bevaras öppen. En konsekvens om 

Heden bebyggdes helt med bostäder och ”innerstad” vore att det offentliga rummet skulle 

reduceras och omvandlas till gator och eventuella torg och offentliga byggnader. Vilka 

funktioner en gata har som offentligt rum beror på hur trafikflödet regleras. Exempelvis kan 

en gågata fungera som promenadstråk och marknadsplats medan en genomfartsled främst är 

till för biltransport. Ett stort offentligt rum som ingen använder är naturligtvis mindre 

”offentligt” än en livlig gågata, men det finns inga garantier för att gator på Heden skulle bli 

mer än genomfartsleder, eller att även om de gjordes till gågator skulle få det ”liv” som vissa 

debattörer (Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 41) efterfrågar. Antagandet att en viss typ av 

byggd miljö leder till en viss typ av beteende har kritiserats flera gånger (McCann, 2009, s. 

442). 

4.5 Ett gemensamt drag 

En punkt som förenar Bör helt bebyggas med såväl Bör bevaras öppen som de andra 

positionerna är att debattörerna, liksom Göteborgs Stad, ser Hedens nuvarande bebyggelse, 

med undantag för Exercishuset, som värdelös att bevara. Detta gäller alltså även debattörer 

som säger sig vilja ”bevara” Heden. Dessa byggnader ses inte som en del av Heden, snarare 

anses de inkräkta på Heden. Exempel på detta är att debattörer (Göteborgs-Posten, 2015-12-

11, s. 40-41; GT, 2016-01-24, s. 6) från både Bör bevaras öppen och Bör helt bebyggas kallar 

nuvarande bebyggelse för baracker: baracker för dagisverksamhet [förskolan på Heden] 

(Göteborgs-Posten, 2015-12-11, s. 40), gammalt barackhotell [Lisebergshotellet] (GT, 2016-

01-24, s. 6). Ordet ”barack” antyder att det inte rör sig om legitima, permanenta hus. Det 

anmärkningsvärda är dock inte kritiken mot själva byggnaderna, utan att ingen, oavsett 

position, vill att dessa verksamheter ska finnas kvar på Heden. Visserligen finns några 

debattörer som vill bevara någon av de andra byggnaderna, men i stort sett är alla överens om 

att de nuvarande funktioner som finns i byggnaderna på Heden ska bort. Detta gäller även 

Göteborgs Stad. Flera debattörer föreslår nya caféer. Någon debattör (Göteborgs-Posten, 
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2015-12-22, s. 4) föreslår till och med ett nytt hotell. Inte ens positionen Allt får plats värnar 

om Hedens existerande inomhusverksamheter. Vad som gör nuvarande hotell, café och 

korvkiosk olämpliga på Heden nämns inte. En gissning är att de appellerar till ”fel” klientel, 

att man istället vill locka mer köpstarka grupper till Heden, och att detta tydligen måste ske på 

bekostnad av nuvarande användare. Därmed är vi tillbaka i diskussionen om huruvida ”alla” 

har en plats på Heden. 

 

5. SLUTDISKUSSION 

I analysen av artiklarna framkom att Heden är en omstridd plats som har helt olika betydelser 

för olika människor. För vissa är Heden en tom, död plats som kan bli värdefull först när den 

fylls med byggnader med ett bestämt innehåll. För andra är Heden en levande och dynamisk 

plats, som är folklig och en plats för integration. Det finns alltså ingen självklar bild av vilken 

typ av offentligt rum Heden är, vilka egenskaper den har eller vilka funktioner, aktiviteter och 

verksamheter som finns där. Ännu mer oenighet finns i hur man vill att Heden ska se ut i 

framtiden, där åsikterna sträcker sig från att den ska behållas exakt som den är idag till att den 

ska fyllas med skyskrapor. Detta får naturligtvis väldigt olika konsekvenser för uppfattningen 

om Heden som offentligt rum. Förmodligen väger Göteborgs Stads uppfattning om Heden 

tyngst, vilket innebär att det framtida Heden troligen kommer att likna det offentliga rum som 

föreslås i inriktningsdokumentet. Då blir Heden ett till ytan mindre offentligt rum, eftersom 

några kvarter då kommer byggas på Heden. Däremot kommer Heden troligen locka fler 

besökare tack vare de nya funktioner, aktiviteter och verksamheter som kommer att finnas 

där. Däremot kanske några av Hedens nuvarande besökare kommer att försvinna därifrån, 

eftersom ”deras” offentliga rum försvunnit. Men det är inte omöjligt att den mediala debatten 

har och kommer att påverka kommunens arbete, särskilt idrottsrörelsen verkar ha bildat en 

kraftfull opinion för sin uppfattning om Heden. Min gissning är att en påverkan från 

idrottsrörelsen på detaljplanearbetet kommer att leda till något kvarter mindre och någon 

bollplan mer på Heden. Därmed skulle något fler idrottare få plats, och det blir större plats för 

idrottsevenemang, men detta skulle inte leda till någon skillnad i vilka som söker sig till 

Heden, gentemot kommunens inriktning. 

Hur man än väljer att utforma Heden uppkommer viktiga frågor om för vilka Heden 

utformas. Det finns ingen vision som i praktiken välkomnar alla, utan det offentliga rummet 

kommer alltid att verka exkluderande för vissa. Och då offentliga rum ses som politiska 

arenor, blir frågan om vilka som inkluderas i det offentliga rummet till frågan om vilka som 

inkluderas i demokratin och ”allmänheten”. Därmed blir det centralt för en demokratisk stat 

att inkludera alla i det offentliga rummet. 

Men stadens offentliga rum är inte bara en plats för politik och representation, det är 

också en plats där människor ska vilja vara, en trivsam och gemytlig plats som håller kvar 

människor istället för att endast slussa dem vidare till nästa mål. Det krävs att människor 

stannar upp för att de ska kunna mötas. Så därmed blir det ideala offentliga rummet en plats 

där det finns något för alla, oavsett ens syfte att vistas i det offentliga rummet. Men som jag 

nämnde tidigare, detta är en utopi. Det offentliga rummet är trots allt materiellt, vilket gör att 

det kräver utrymme. Så allt och alla kan inte få plats i samma offentliga rum. Det man kan 
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göra är dock att utforma olika typer av offentliga rum i staden, så att staden som helhet får en 

offentlighet där alla verkligen ingår. Det kan till exempel vara platser specialiserade på idrott, 

platser som innehåller respektive utesluter konsumtion, med mera. Om dessa olika typer av 

offentliga rum riktar sig mot samhällets olika grupper, och om flera grupper får ”dela” på 

varje rum, finns en möjlighet att skapa offentliga rum där man får förhålla sig till varandra 

och därmed vidga sin förståelse av vilka som utgör ”allmänheten”. Så länge alla grupper får 

tillgång till flera offentliga rum, och så länge dessa offentliga rum flyter in i varandra och 

skapar mer blandning av människor, kan stadens offentliga rum som helhet bli inkluderande. 

Så därför kräver utformningen av Heden att man tar hänsyn till de andra offentliga rummen i 

Göteborg, och frågar sig vilken stad man faktiskt vill ha. 
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BILAGA 1 – TEMAN OCH POSITIONER 

1. Positioner: 

Bör bevaras öppen, Plats för idrott, Allt får plats samt Bör helt bebyggas 

2. Resterande teman: 

Överkategorier: 

Är [i motsats till] Kan bli 

Tillgång [i motsats till] Problem 

 

Specifika teman: 

ALLA GÅR MED PÅ: 

Centralt belägen 

Något måste göras 

Omstridd, väcker känslor 

Öppen 

 

Bra, men andra saker behövs mer 

Folklig, tillhör göteborgarna, plats för integration 

Ful, trist 

Har många funktioner + flexibel 

Hedens betydelse är överdriven 

Heden måste utvecklas, det vill säga förändras 

Hotas av företag och politiker med vinstintresse och/eller förändringsmani 

 Idrott 

Inte stadsmässig, måste bli stadsmässig 

Misskött 

Otrygg 

Plats för nytt landmärke 

Tom, ödslig 

Unik, ikon, viktig för Göteborg, kulturhistoria 

 


