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:L�:HTIHUKL[�
Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld 
mot människor. Det formuleras enklast så här: upptäcker man att ett 
djur är utsatt för våld finns det skäl att undersöka om andra i familjen 
är utsatta. Men också det omvända gäller, om någon i en familj är 
utsatt för våld bör man undersöka om djuren är utsatta. Att öka 
kunskapen om detta är syftet med Se Sambandet. 

När en person medvetet skadar en annan, människa eller djur, bör  
det alltid tas på största allvar. Genom att utgå från att det finns ett 
samband mellan olika slags våld kan aktörer från skilda verksamheter 
samverka för att effektivt ge stöd och hjälp till den utsatta. Det våld 
som åsyftas här är: mäns mot kvinnor; våld i samkönade och trans-
personers parrelationer; våld mot kvinnor med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning; mäns våld mot kvinnor i missbruk; våld mot 
äldre kvinnor; våld mot heterosexuella män samt våld mot barn  
och djur 

:L�:HTIHUKL[�\Y�VSPRH�WLYZWLR[P]
Det absolut vanligaste våldet i nära relationer är det som män utövar 
mot kvinnor och för enkelhetens skull benämner vi det så. I en vålds-
relation kan en man döda, hota eller skada familjens djur för att 
understryka sin makt över kvinnan och barnen och på så sätt visa vad 
som kan hända den som inte underordnar sig. Den utsatta har svårt 
att lämna förhållandet eftersom det vanligtvis innebär att djuret måste 
stanna hos förövaren. Av hänsyn till allergiker tillåts sällan djur på 
kvinnojourerna och det finns få tillfälliga skyddsboenden för djur.

Att synliggöra våld mot djur kan samtidigt vara ett sätt att bryta 
våldsspiralen och därmed förebygga våld. Forskning har visat att om 
ett barn exponeras för en förälders eller annan vuxens våldsutövning 
mot djur kan det leda till ett trauma som i sin tur riskerar att göra 
barnet okänsligt för andras lidande och leda till brist på empati och 
svårigheter att sätta sig in i andras känslor. I flera studier pekar man 
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på vikten av att inte rutinmässigt tolka barns våld mot djur som ett 
undersökande beteende eller ett led i deras utveckling. Faktum är att 
barns våld mot djur kan vara ett tecken på att det förekommer våld 
och andra övergrepp i hemmet och bör därför alltid leda till någon 
form av utredning. 

Ett utsatt barn kan också komma att bearbeta sina känslor av makt-
löshet genom att själv utöva makt över någon annan, ofta ett djur.  
Om inte vuxna ingriper på ett medkännande sätt och bryter beteendet 
kan utövandet av våld mot en annan bli ett sätt att hantera svåra 
känslor som barnet sedan tar med sig in i sina relationer i vuxenlivet. 
Med andra ord, att upptäcka barns våld mot djur tidigt, kan bli en 
viktig del i det våldsförebyggande arbetet. 

En del äldre människor lever ensamma liv. Ett sällskapsdjur kan vara 
ett viktigt sällskap, en bundsförvant och ibland den enda vännen, när 
många vänner gått bort. En anhörig eller annan stödperson kan 
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genom att hota den äldres djur eller bortse från djurets behov kräva 
att få pengar eller andra saker för att inte genomföra sina hot. En del 
äldre har begränsad ekonomi och prioriterar djurets behov framför 
sina egna. Det händer därför att den äldre avböjer vård om det 
innebär att de måste lämna bort djuret. 

-SLY�NVKH�ZRpS�M�Y�H[[�:L�:HTIHUKL[
Forskning har visat att våld mot djur kan vara en stark indikator på 
ett upptrappat våld från mannens sida gentemot kvinnan. Genom att 
inkludera djurs utsatthet i riskbedömningsinstrumentet kan vi helt 
enkelt göra bättre och säkrare riskbedömningar. Av vikt är också att 
ställa frågor om det tidigare funnits djur i familjen. Djuret kan redan 
vara dödat eller försvunnet på andra sätt och upptrappningen av 
våldet är då redan ett faktum och man bör agera snabbt. 

I samtal med män som utövat våld mot djur har det visat sig att 
många inte uppfattar det som ett särskilt allvarligt brott. De kan 
således lättare medge detta våld och ibland beskriva det som en del i 
djurets fostran. Det betyder att om man lyfter frågan om våld mot 
djur, kan det bli en ingång för att samtala kring våld mot andra i 
familjen. 

Även i samtal med barn kan frågor om familjens djur underlätta 
samtalet. Många barn berättar inte gärna om våld och bråk i hemmet 
och inte heller vad de själva utsätts för av sin förälder. Frågar man 
däremot om något hänt deras djur kan det vara en alltför tung hemlig-
het för barnet att bära ensam. Genom att ställa frågor om djur kan 
man således på ett enklare sätt närma sig barns utsatthet och hur de 
upplever situationen i hemmet. 

Det kan ofta kännas lättare att anmäla ett vanvårdat djur till läns-
styrelsens djurskyddshandläggare än ett ”bråk” i grannlägenheten till 
socialtjänsten. Det betyder att den första person som uppmärksammar 
våld i hemmet kan vara den som arbetar med djurskydd. Här borde 
det finnas upparbetade samverkansrutiner och möjligheter för myndig-
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heter att korsrapportera och informera när de upptäcker vanvård eller 
misshandel. På så sätt skulle fler våldsutsatta kvinnor och partners 
upptäckas.

Om veterinärer uppmärksammar att en person vid flera tillfällen låter 
avliva friska djur eller vänder sig till kliniken med djur som utsatts för 
våld, kan de tidigt upptäcka våld i nära relationer. Genom att ha 
tillgänglig information på kliniken och på hemsidan om kvinno- och 
brottsofferjourer kan våldsutsatta som inte vet vart de kan vända sig, 
se att det finns hjälp att få.

=HK�ILO�]LY�N�YHZ&
Idag betraktas våld mot djur av många forskare och praktiker, i till 
exempel USA, som en del i våldsprocessen. Det är dags att integrera 
kunskap om sambandet mellan våld och övergrepp mot djur med 
kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade och trans-
personers parrelationer och annat våld i nära relationer. Genom att  
Se Sambandet och arbeta utifrån denna kunskap kan stödåtgärder 
sättas in tidigare än vad som nu är fallet, samt ges nya redskap för det 
förebyggande arbetet. De samverkansgrupper som redan i dag finns 
lokalt bör inkludera veterinärer, djurskyddshandläggare och andra 
som arbetar med djur för att på så sätt kunna ge ett mer heltäckande 
stöd till våldsutsatta. 

För att hantera ärenden där någon med djur behöver ett skyddat 
boende bör man inleda ett lokalt samarbete med Veterinär Omtanke 
Om Våldutsatta (VOOV) eller om det finns någon annan djurskydds-
verksamhet på orten. VOOV är en ideell organisation som ger en 
fristad till våldsutsatta personers sällskapsdjur när matte eller husse 
måste söka sig till ett skyddat boende. 
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–  Vi utbildar om sambandet mellan våld mot djur och våld mot  
 människor. 

–  Vi ger konkret handledning när någon vill arbeta för att göra  
 sambandet till en del i sitt ordinarie våldsförbyggande eller stöd- 
 jande arbete med brottsoffer och förövare. 

–  Vi arbetar för att öka kompetensen om mäns våld mot kvinnor  
 och djurs utsatthet bland veterinärer och djurskyddshandläggare. 

–  Vi arbetar med politiskt påverkansarbete för att synliggöra  
 sambandet. 

–  Vi informerar om VOOV och andra alternativ för att skydda djur  
 mot fortsatt våld och vanvård. 
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