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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

rätten till staden

allmänintresset



1.2 Problemformulering 
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1.4 Fokus och avgränsning 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 Introduktion:
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2. Teori 

rätten till staden den rättvisa staden
social rättvisa more-than-human geography

more-than-human geography

2.1 Rätten till staden som begrepp 

The right to the city is like a cry and demand. This right slowly meanders through the 
surprising detours of nostalgia and tourism, the return to the heart of the traditional 
city, and the call of the existent or recently developed centralities.  

The cry was a response to the existential pain of a withering crisis of everyday life in 
the city. The demand was really a command to look that crisis clearly in the eye and 
to create an alternative urban life that is less alienated, more meaningful and playful 
but as always with Lefebvre, conflictual and dialectical, open to becoming, to 
encounters (both fearful and pleasurable), and to the perpetual pursuit of unknowable 
novelty. 



rätten till staden

I would like to reformulate them to be an exigent demand by those deprived of basic 
material and legal rights, and an aspiration for the future by those discontented with 
life as they see its round them and perceived as limiting their potentials for growth and 
creativity.  

 

2.2 Rätten till staden som en möjlighet för förändring 

kritisk



 

2.3 Rätten till staden ur ett ekonomiskt perspektiv 



2.4 Social (o)rättvisa 



High Line



2.5 More-than-human geography  

more-than-human 
geography. 

More-than-human 
geography

Antropomorfism

Antropocentrism

more-than-human geography animal geography
non-human Environment and 

Planning D: Society and Space Bringing the animals back in 

  

Animal Spaces, Beastly Places: New Geographies of Human-Animal Relations

 

more-than-human geography

Taking the nonhuman seriously needs to be more than a matter of recognition of the 
ways in which animals affect the lives of human beings (Philo and Wilbert, 2000), it 
requires the very cry of the nonhuman to be heard. 



more-than-human

2.6 Analytiskt ramverk 

individen människan



 



3. Forskningsöversikt 

3.1 Hundars rätt till staden  

more-
than-human geography

Faculty of Architecture, Building and Planning
Planning 

for Dogs in Urban Environments

Domestic Animal Management Plans

Domestic Animal Management Plans

A tale of tails: the place of dog parks in the urban imaginary



 Urban environments can provide opportunities for dogs to live their lives more 
authentically (whatever that authenticity may mean) and humans acting in agency can 
provide the freedoms to dogs to have the opportunity to realise those capabilities.  

3.2 Hundförbud 

Description of Dogs and Owners in 
Outdoor Built-Up Areasand Their More-Than-Human Issues more-than-human 
areas.

 



3.3 Urbant hundägarskap 

Urban Animals: Crowding in Zoozities 

public open space

American Humane Association 

public open 
space private space public 
open space



 

3.4 Att planera för hundägare och hundar i det offentliga rummet 

antropocentrism



Domestic Animal 
Management Plans



3.5 Uppsatsens relation till tidigare forskning 

more-than-human 
geography rätten till staden



 



4. Metod och metodologi 

go-along

4.1 Att undersöka med etnografi 

[Ethnography is] a particular method or set of methods which in its most characteristic 
form… involves the ethnographer participating overly or coverly in people’s daily lifes 
or for an extended period of time, watching what happens, listening to what is said, 
asking questions – in fact, collecting whatever data are available to throw light on the 
issues that are the focus of research. 



Illustration 1: Fokusområde. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © Lantmäteriet.  



4.2 Val av informanter  

Hund i Karlskrona Hund i Blekinge

Forskarens roll i en etnografisk studie



4.3 Go-alongs som en etnografisk metod  

go-
along street phenomenology 



Illustration 2: Go-alongs i Karlskrona. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © 
Lantmäteriet.

 

Illustration 3: Go-alongs på Trossö. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © Lantmäteriet. 



Illustration 4: Material. Illustrationen är framtagen av författaren och innehåller ett fotografi, bestående av 
Ortofoto Raster © Lantmäteriet.  





Illustration 5: Karta 1. Illustrationen är framtagen av författaren. Illustrationen är inskannad och bestående av 
Ortofoto Raster © Lantmäteriet.  

Illustration 6: Karta 2. Illustrationen är framtagen av författaren. Illustrationen är inskannad och bestående av 
Ortofoto Raster © Lantmäteriet.  



Illustration 7: Fokusområde och go-alongs. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © 
Lantmäteriet.  



4.4 Fokusgrupp med två etologer 

4.5 Forskarens roll i en etnografisk studie  



insider outsider. 

4.6 Analytisk process 



 

Fotografi 1: De olika kategorierna ”Hundförbud”, ”Wämö hundrastgård”, ”Gräs”, ”Trossö hundrastgård”, 
”Otydlighet”, ”Övrigt”, ”Hunden som betydelse”, ”Roligare miljöer”, ”Tar sig från staden och behöver större ytor”, 
”Planera för hund(ägare), ”Inomhus” och ”Vara till lags”. 

framtida staden, rätt att kunna ändra, önskemål, längtan, saknad, rop, smärta, ändra verkligheten, 
underliggande smärta, kollektiv kraft, möjligheter till förändring, underliggande behov, kritiskt 
förhållningssätt, grundläggande behov, exkluderad, potential att utvecklas, kreativitet, 
begränsade, använda staden, alienerad, demokratiskt inflytande, planera för djur, relationer, 
bristfällig, ekonomi, rum, socialt, urbaniseringsprocessen som social orättvisa, ojämlik 
resursfördelning, ekonomisk tillväxt, fysiskt öppet men ovälkomnande, konsekvenser, djur tilldelas 



mer utrymme, acceptans, likställda, samexistens, antropomorfism, antropocentrism, specifika 
platser  utanförskap.  
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5. Resultat och analys av empirin 

5.1 Platser avsatta för hundar  

avsatta planerade

Illustration 8: Lokalisering av hundrastgårdar. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © 
Lantmäteriet.  

  



Rastgården i Wämöparken 

Illustration 9: Wämöparkens hundrastgård. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © 
Lantmäteriet.  





Det är roligare vid sjukhuset […] men det ligger så nära vägen också. Man är så orolig 
att det ska vara något hål i staketet eller något sånt och så ser man hunden försvinna 
iväg och bara ”hejdå”.  

more-than-human 
geography

Det är ju att motorvägen går ju här och det blir ett väldigt bakgrundsbrus, så det är 
inte så mysigt att gå dit och släppa hunden om du tänker dig. Man får ju den känslan 
att någon tyckt ”Aja, man ska planera in det. Vi tar det stället där, för där kan man inte 
va ändå”.  



Fotografi 2: Wämöparkens hundrastgård. 

Fotografi 3 och 4: En av de mest leriga platserna i hundrastgården. 



Rastgården i Amiralitetsparken 

Illustration 10: Hundrastgården i Amiralitetsparken. Illustrationen är framtagen av författaren. Ortofoto Raster © 
Lantmäteriet.  



De här (hundrastgårdarna) som är sådär jättesmå finns det väl ingen direkt jättestor 
användning för, tänker jag. Även om det kan vara en liten fristad för de hundarna, som 
kompisgängen mitt inne i stan som känner varandra och som kanske vill leka utan 
koppel. Det är kanske det de funkar för. Men det är inte alltid det de används till, utan 
många hundar samlas där och så blir det hundbråk för att det är för liten plats.  

Jag gillar inte den rastgården i stan. Den är alldeles för liten för henne (en av Carinas 
hundar) för hon behöver ju springa. [… ] Den är inte alls planerad för hundägare […] 
Den lilla (hundrastgården) där inne vid klockstapeln, den kunde man både ha och 
missat egentligen för dem (hundarna) får ju inte ens upp farten. 



Fotografi 5: Entrén till hundrastgården i Amiralitetsparken.  

Fotografi 6: Innehåll i hundrastgården i Amiralitetsparken.  



Möjligheter för nya hundrastplatser 

Det finns väl ingen särskild planering för hundar. Det enda speciella som Karlskrona 
(blir tyst och funderar). Nu retar jag upp mig. Det är faktiskt den här hundrastgården 
och den lilla där inne i stan. Sen är det inte mer. 

Det är nog ingen som har hundperspektivet framför sig när de planerar en parkmiljö, 
utan det är mer att ”gräs blir hundmiljö” och så gör man då som där nere en inhägnad 
där hundar kan vara, men den är inte speciellt anpassad eller att där finns något. Då 
är i så fall Wämöparken, där det finns en agilitybana som ändå är lite… ja.  

Nej det är det ju inte. Man skulle kunna anpassa den bättre. Den är inte planerad.  

Man kan inte säga att den är planerad utan det är mer de här gröna stråken, eftersom 
man gärna vill ha grönt för hund.  



Nils: Där borta vid Bryggaregården är stora områden. 

Carina: Där är ju skog.  

Nils: Där är skog ja, men man skulle kunna sätta upp staket.  

Carina: Jaja, absolut. Man behöver ju inte ha det så här platt heller. Det är ju kul att 
springa ut i skogen och det behöver inte vara rent. Mina är hellre i den delen (pekar 
mot den trädbevuxen delen i hundrastgården) och gräver efter möss och så. 

 



5.2 Den urbana miljön för hundägare och hundar 

 

Behovet av grönytor 

… glasskärvor, fimpar och annat skit. För mycket folk. Jag vill gärna ha grönt runtom, 
där är det bara asfalt och kullersten. Men det finns ju parker […] Det är bara asfalt och 
tråkigt och inte så mycket för hunden […] Det är ju tråkigt att bara gå på asfalt, så jag 
försöker planera mina promenader efter var det finns gräsyta när jag är i stan […] det 
känns inte bra att hunden kissar på asfalt, det blir lite äckligt 

more-than-human geography



Fotografi 7: Observation vid Kungsbron.  

Marie: Ja jag har lite idéer om detta […] De ska ju bygga på den tomten (på 
Pantarholmen) och där ska inte vara någon grön remsa framför och det tycker jag att 
man kan. Inte bara för hundarna, men det behövs grönska.   

Felicia (intervjuare): så lite utspridd grönska?  

Marie: Ja att det är i anslutning till alla hus och inte bara rakt upp och ner med gatsten 
och sådär, utan att det finns både träd och buskar.  



 

Vardagliga rutiner 



more-than-human geography

more-than-human geography

 

Hundägare är bilberoende och söker sig från staden 



Det jag skulle vilja ha är en hundrastplats. Inte en rastplats, utan en skylt där det står 
”tillåtet att ha hundar lösa” på Långös norra udde. Där är liksom en helt naturlig 
inhägnad med havet runt om. Man kan ju släppa hundarna där men där kommer alltid 
någon arg tant som säger ”ha hunden kopplad”. Det är ju så enkelt att sätta upp en 
skylt, att det är tillåtet. Man behöver inte ha det hela året. Första september till sista 
februari kanske, för sen är där ju djur.  



 

5.3 Platser med hundförbud 

Inomhusmiljöer med hundförbud 

Möjligheten finns att ta in. Här finns det hundförbudsskyltar. Man löser ju det, men det 
är just det att är så väldigt ”nej det går inte”. 



Fotografi 8: Observation vid Wachtmeistergallerian som visar en hund innanför en plats med hundförbud. 



Det kändes ju lite tråkigt att det lev en sån reaktion, för de var väl själva lite besvikna 
över det. De kände väl att det var en kul grej, men fick istället ganska mycket skit för 
det då tydligen.  

More-than-human 
geography



… det ställer lite krav på den miljön. Och jag tycker att det är ändå lite bra så som 
Espresso House har, att hunden får vara där förutsatt att den inte stör. Det har ett syfte 
för Espresso House att hunden inte ska störa gästerna, men jag tänker att en hund som 
stör, antingen av att den sitter och gnyr, eller skäller, eller hoppas omkring, den fixar 
inte den miljö. Stör den inte så är den antingen jätteintrovert och jätteledsen, men 
oftast är de tysta för att de tycker att det är helt okej. Så den regeln har dubbel 
bemärkelse. 

Hundägare smyger med sin hund 

Det som jag tycker är lite tråkigt, men det är inte bara för Karlskrona, det är ju det att 
man inte riktigt vet om det är okej eller inte […] men Fox and Anchor vet jag har 
markerat det genom att de har ställt ut vattenskålar och då har man förstått att ”åh, 
här kan man ha hunden med sig”, medan på andra ställen (Birgitta tystnar) det känns 
aldrig liksom helt okej.  

Det känns som man smyger med hunden […] här är det mer tydligt var det är förbjudet 
och det är väl bra det också på något sätt, men man kanske hade kunnat skriva ”rasta 
gärna hunden här” […] ”tack för att du slänger din påse här” […] ”här kan du njuta av 
hund och fika” […] det är alltid ett straff på något sätt. 



Nu när jag tänker på det så är det ganska många ställen där det står att hunden inte 
får vara lös och skyltar om att den inte får röra sig inom området [...] att det är ändå 
på ganska många ställen de finns […] Det verkar ju folk inte bry sig så mycket om och 
har de lösa ändå. 

Jag kan ju inte hindra min hund från att göra någonting där, den kommer göra det i 
alla fall […] jag struntar lite i dem och går där ändå.  

Almquist: Det jag tänker är att vi måste, man kan inte tänka, hundar kommer att kissa 
på grejer […] så man kan inte bygga, ja men små söta krukor och tänka att de ska vara 
kissfria […] vi kommer aldrig kunna säga till hundägarna att ”era hundar kan inte kissa 
på den här krukan”.  

Melin: Precis och speciellt om det inte finns några gräsområden. Om man kommer ut 
och bor mitt inne i stan och hunden är sprängkissenödig, var ska den gå? Man kan inte 
gå och tvinga den att hålla sig i fem minuter. Det funkar inte. Man tar det som man tror 
minst ska förarga människor.  

Felicia (intervjuare): Vad kan man göra? 

Almquist: Ha saker som går att kissa på. Men att tänka, precis som att den ska hålla för 
väder och vind så ska den också hålla för lite kiss.  

Felicia (intervjuare): Kommunens krukor? 

Almquist: Ja, inte ”Beatas kruka”. Den får man hålla sig ifrån. 



Inne där, så är där en skylt, så där överstruket. Precis som det finns uppe på torget. Och 
då funderar jag på, varför det? För där är ganska fina ytor som man skulle kunna träna 
hunden eller rasta hunden. 

Fotografi 9: Bildmontage över en plats med hundförbud på Trossö. 

Almquist: Om man är på en allmän yta så får ju den tillhöra oss alla.  

Melin: Det finns ju lekplatser lite överallt till barn. Det hade varit roligt att ha lite hund 
(blir tyst och funderar) likadant kanske. 



Almquist: Ja och att det inte bara är som rasthagen som bara är en fyrkant, utan att, 
men säg att det finns lite däck. 

Melin: Balansgång, stubbar. 

Almquist: Ja men precis, balansgrejer. Saker att hoppa upp på och sådär. 

Melin: Nu är det ju ofta att man som hundägare vill träna sådana grejer och då går 
man ju till en lekplats. 

Almquist: Och där får man inte lov att rasta hundar.  

Melin: Precis, där får man egentligen inte göra det, utan man ser till att gå dit när där 
inte är något folk såklart. Men om vi kunde göra det mer lättillgängligt för hundägare? 

Almquist: Vi är ju jättemånga som är hundägare.  

Melin: Ja precis och det blir liksom, på något sätt mer accepterat att ha hund i stans, 
tror jag. Man har tänkt på hundarna också, så det blir inte som att hundarna blir 
alienerade. Om man ser grejer som är till för hundarna i stan så blir de också mer 
accepterade.  

Det är inget fel att det finns barn samtidigt. Om man tänker sig att det är en barnfamilj 
som har en hund och ett barn, så vore det optimalt om man hade rastgården bredvid 
lekplatsen. Man behöver ju inte lägga det så långt ifrån varandra. 



Kommunala badplatser 

Så det finns ju många ställen där det är tydligt att man inte får ha hunden, typ 
Studentviken. Man kanske inte går dit med honom (hunden) mitt i sommaren. Men då 
kan man ju gå lite längre bort, till klipporna typ.  

Det som jag saknar är utvisade badplatser där man kan ha hund. Det finns egentligen 
inga. När jag gick till turistbyrån när jag frågade vilka badplatser som var 
hundtillåtna, så sa de ”ja de som inte är markerade som badplatser”. Men samtidigt, ja 
men, nu har jag också barn med mig så jag vill ju hellre ha en som är utvisad som 
hundbadplats, där det är tillåtet att ha hund och där det också är okej att ha barn och 
inte de största stenarna. Det hade varit roligt. […] Det är okej att det är en sjö, det 
behöver inte vara hav, men någonstans där man har markerat ”där är det okej”.  



saknad

Nu blir jag riktigt upprörd. Jag har inte tänkt på det så här samlat förut. 

Almquist: Säg att man skulle ha hundfritt mellan tio och tre kanske. Om man är 
jätterädd för hundar kan man vara där den delen av dagen och att hundarna i alla fall 
kan vara där någon del av dygnet. För att, jag bor ju också vid stranden vissa delar av 
året och det är värdelöst att bara kapa en del av naturen. 

Melin: Ja och om de inte vill gå med på det här med tider, så ha i alla fall flera sträckor. 
Ibland räcker det bara med 20 meter av stranden, för man vill bara gå ner och doppa 
hunden utan att gå 5 kilometer för att komma till närmsta möjliga hundvänliga 
badplats.  

Almquist: Att varje strand hade en hunddel. Det fyller nog inte ett rent etologiskt behov 
hos hunden mer än att bli sval under sommaren.  

Melin: Men för de hundar som älskar att bada är det faktiskt en stor berikning att få 
bada. 

Almquist: Och att bada är bra friskvård.  



6. Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats  

Frågeställning 1: Hur använder hundägare och hundar det offentliga rummet? 

Frågeställning 2: På vilket sätt upplever hundägare att de (inte) är välkomna i 
staden



Frågeställning 3: Hur kan hundägare och hundar visa på särskilda behov i staden? 



6.2 Diskussion 



Förslag på fortsatt forskning  
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De olika kategorierna.
Wämöparkens hundrastgård.
Tassavtryck i lera.
Lerig plats.
Entrén till hundrastgården i Amiralitetsparken.
Innehåll i hundrastgården i Amiralitetsparken
Observation vid Kungsbron
Observation vid Wachtmeistergallerian
Bildmontage över en plats med hundförbud på Trossö.

7.5 Intervjuer 

 Hundägare ”Carina”.
 Hundägare ”Nils”.
Hundägare ”Jenny”.
 Hundägare ”Frida”.
 Hundägare ”Marie”.
 Hundägare ”Birgitta”.
 Hundägare ”Linnea”.
 Hundägare ”Agnes”.
 Hundägare ”Gunilla”.

 Hundägare ”Helen”.
 Etolog: Emma Almquist.
 Etolog: Ingrid Melin.
 Handledare på Karlskrona kommun: Malin Hellholm-Karlsson. 

 



8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide för go-along 

Uppstartsfråga: 

 

Samtalsdrivande frågor: 

 

(Är det svårt eller lätt och på vilket sätt? Känner du skyldigheter mot dina medmänniskor? Känner 
du att dina medmänniskor har skyldigheter mot dig som hundägare och din hund? Känner du dig 
(o)välkommen i Karlskrona med hund?) 

 

(Vilka värden i miljön är (o)uppskattade? Framkommer minnen eller sinnesstämningar?) 

 

(Upplever hundägaren (inte) någon planering för hundägare och hundar? På vilket sätt upplever 
de att hänsyn (inte) har tagits?) 

 

(Värden som går att implementera i den fysiska miljön för att få hunden att uppnå sin potential?) 

 

(Egna idéer och förslag?) 

Avslutande frågor som utfördes stillastående och centrerade kring kartor över 
Karlskronas tätort: 

 

(Vad är det som gör att hundägaren eller hunden uppskattar dessa platser?) 

 

(Vad är det som gör att hundägaren eller hunden inte uppskattar dessa platser?) 

 

(Har jag som forskare förbisett någon aspekt?) 



8.2 Intervjuguide för fokusgrupp 

Samtalsdrivande fråga: 

 

Frågor baserade på hundägarna förslag och idéer: 

 
 

 

Avslutande fråga: 

 

  



8.3 Kartor 
















