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Se Sambandet mellan våld mot människor 
och våld mot djur
Redan för flera hundra år sedan visste man att den som är grym mot 
djur ofta är våldsam mot människor, men sedan tycks denna kunskap 
ha fallit i glömska. Nu verkar det som att både forskare och praktiker 
har upptäckt detta på nytt. 

Ett sätt att visa hur olika former av våld hänger ihop görs i figuren 
nedan. Här blir det tydligt att våld i nära relationer, våld mot barn, 
äldre och djur överlappar varandra. Hur denna överlappning ser ut 
rent konkret samt vilket stöd och skydd som de utsatta behöver är 
grunden för det vi kallar Sambandet. Sambandet kan i sin tur väldigt 
enkelt formuleras så här: om ett djur är utsatt för våld finns det skäl 
att undersöka om andra i familjen är utsatta, och omvänt, om en 
person i en familj är utsatt för våld bör man undersöka om också 
djuren är utsatta. Med denna skrift vänder vi oss till de som i sitt 
arbete möter våldsutsatta människor eller djur för att peka på hur 
man kan lära sig att just Se Sambandet. 
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Inledning
Under andra halvan av 1990-talet började forskare i USA att system-
atiskt studera kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
djur i familjen och kallade det för The Link (på svenska: Sambandet). 
I flera studier visade man att sällskapsdjur kan vara våldets första  
offer. Man lyfte att barn som bevittnat våld mot djur kan behöva 
bearbeta dessa upplevelser. I en del fall får barnet svårt att utveckla 
empati vilket kan leda till att de utövar våld. Barnets våld kan komma 
att riktas mot djur och mot andra barn (så kallad mobbing), men 
också mot en partner eller andra vuxna senare i livet. När det gäller 
äldre personers djur händer det att deras barn eller andra anhöriga  
hotar djuret eller nekar det omsorg för att få pengar eller andra saker.

Det våld som fokuseras här är: mäns mot kvinnor; våld i samkönade 
och transpersoners parrelationer; våld mot kvinnor med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning; mäns våld mot kvinnor i missbruk; våld 
mot äldre kvinnor samt våld mot heterosexuella män och detta vålds 
samband med våld mot sällskapsdjur. Eftersom det vanligaste våldet i 
en nära relation är mäns våld mot kvinnor används det som begrepp i 
texten. 

För att inkludera djur i arbetet med mäns våld mot kvinnor bör man 
utgå från det faktum att djur i dag oftast betraktas som familje-
medlemmar. Att djur betraktas som en del av familjen kan man sluta 
sig till utifrån vad djurägare berättar, men också genom att allt fler 
personer försäkrar sina djur, spenderar pengar på foder, godis, lek-
saker och veterinärvård men också hunddagis och djurpensionat.  
Det är positivt för de allra flesta djur som på många sätt fått ett bättre 
liv än tidigare. Samtidigt är det inte enbart en fördel att inkluderas i 
familjen. I familjer som präglas av våld och övergrepp utsätts också 
djuren. I en mening är våld mot människor och våld mot djur två  
sidor av samma mynt. Hot och våld mot djur innebär också ett 
mänskligt lidande för den som tvingas bevittna övergreppen men  
inte kan stoppa dem. 



Man kan fråga sig hur stort problemet kan vara. Enligt Jordbruks-
verket (2014) finns det i Sverige 791 000 hundar. Antalet katter 
skriver SCB (2012) är cirka 1 159 000 miljoner medan antalet hästar 
uppgår till 360 000. Vidare räknar SCB med att det finns drygt  
165 000 smådjur som gnagare, hamster, kanin, fåglar samt ett okänt 
antal fiskar. När vi i texten nämner djur eller sällskapsdjur syftar vi på 
dessa djurslag. Sedan får en inte glömma att även arbetande hästar 
och lantbrukets djur; kor, grisar, får, getter och höns kan utsättas för 
våld och hot av förövaren. 

Under 2013 anmäldes enligt Brottsförebyggandet (Brå) 27 056 fall  
av kvinnomisshandel. I 3 fall av 4 kände kvinnan gärningsmannen.  
I närmare hälften av fallen var det en man som kvinnan haft en 
relation med. Dessutom anmäldes 2 136 fall av grov kvinnofrids- 
kränkning och 13 kvinnor har utsatts för dödligt våld, allt enligt 
myndigheten. Brå skriver att mörkertalet, antalet brott som aldrig 
anmäls, är särskilt högt när det gäller dessa brott och menar att den 
verkliga siffran är 4 till 5 gånger högre. 

Baserat på dessa fakta kan man anta att det finns många djur som 
lever i en familj där vardagen präglas av hot och/eller våld. Man kan 
också anta att det finns många kvinnor och barn som ser sitt djur 
utsattas för hot och/eller våld. Att Se Sambandet innebär att en 
arbetar för att se helheten och ge alla utsatta i familjen stöd och hjälp.
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Forskningssammanställning
Här ger vi några exempel på den forskning som gjorts om sambandet. 
Vill en läsa dessa eller andra studier finns fullständiga referenser på; 
www.nationallinkcoalition.org. National Link Coalition är en  
amerikansk organisation som bland annat sammanställer forskning  
om sambandet från olika delar av världen. De har ett slags referens-  
bibliotek på sin hemsida. I Sverige finns än så länge inte särskilt  
mycket forskning. Vi tar upp några av de studier som trots allt gjorts, 
sist i detta avsnitt. 

Sambandet och mäns våld mot kvinnor
I sammanhanget av våld i nära relationer handlar våld mot djur om 
alltifrån omsorgsbrist, vanvård och hot om våld, till fysiskt och  
sexuellt våld samt dödligt våld. 

Mannen utövar makt och kontroll och skapar känslor av terror hos 
kvinnan när han hotar eller rent faktiskt är våldsam mot djuret.  
Det skapar skräck och maktlöshet hos brottsoffret och är ett sätt för 
förövaren att visa vem som har kontroll över liv och död. Kvinnan 
anpassar sig för att försöka skydda djuret. Men maktutövningen kan 
också vara mer subtil. Om mannen tydligt visar att han inte kan ta  
hand om djuren kommer hon att skynda sig hem efter jobbet. Hans 
omsorgbrist blir ett sätt att isolera henne utan att detta behöver  
uttalas i ord. 

Om kvinnan inte har någon som kan ta hand om djuret stannar hon 
kvar i relationen. Djuret blir en kvarhållande faktor och fördröjer 
separationen. Hot eller våld mot djuret blir en del i separationsvåldet.

Det är därför viktigt att det finns akuta boenden för djur eller att kvinno- 
jourer och socialtjänsten kan erbjuda ett särskilt skyddat boende dit 
kvinnor kan ta med sig djur. Ofta är det inte lämpligt att någon från 
kvinnans ursprungsfamilj eller god vän tar hand om djuret. Mannen  
kan kräva det tillbaka vilket kan sätta dessa personer i svår situation. 



7

Kvinnan själv har många gånger en dålig ekonomi beroende på det 
ekonomiska våld mannen utövar mot henne. Det gör att kvinnan inte 
kan betala för djurpensionat.

I en studie drog man slutsatsen att män som misshandlar sällskapsdjur 
är farligare, mer kontrollerande och använder fler former av våld än de 
som inte utövar våld mot djur. Man har också visat att en del kvinnor 
inte självmant berättar om detta våld för de känner skam över att de 
inte kunnat förhindra det. Resultatet understryker vikten av att ställa 
frågor om våld mot djur samt att i befintliga riskbedömningsformulär 
bedöma förövarens hot eller våld mot djur som en stark varningssignal 
för grövre våld. 

Man bör även komma ihåg att fråga om det har funnits djur i familjen. 
Djuren kan redan vara dödade eller ha försvunnit på andra sätt. Det 
räcker alltså inte med att ta reda på om det finns djur vid det aktuella 
tillfälle när en kvinna söker stöd eller ringer, situation kan redan vara  
i ett upptrappat skede. 

Sambandet och våld mot barn 
Vad kan det ha för betydelse att som barn bevittna våld mot djur. 
Svaret är att för många barn är det en traumatisk upplevelse som de 
måste få hjälp att bearbeta. Det betyder att den som möter dessa barn 
inom ramen för sitt yrke måste tala om detta med barnen och hjälpa 
dem att förstå att de inte var ansvariga för djurets situation eller vad 
som hände med djuret. Ansvaret bär den pappa eller förälder som 
misshandlat djuret. Att tvingas bevittna våld mot djur får en del barn 
att stänga av och de har svårt att utveckla empati med andra. I förläng-
ningen kan barnen själva komma att utöva våld mot djur. 

Ett par studier tar upp att de misshandlade kvinnorna berättar att 
deras barn som bevittnat mannens våld mot djuret själva har plågat 
eller skadat djur. Det har gjorts studier där barn som sett djur utsättas 
jämförts med en kontrollgrupp av barn som inte sett djur bli slagna. 
Forskarna visade att barn från den förra gruppen utövade markant  
mer våld mot djur än den senare gruppen.
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Forskare har ur olika perspektiv studerat vilken betydelse sambandet 
kan ha för att barn kommer att utöva våld mot andra människor. 
Många studier pekar på att den faktor som bäst kan förutsäga om ett 
barn utvecklas till en våldsam vuxen är om barnet bevittnat våld mot 
djur. I flera andra studier har forskare genom att intervjua vuxna, 
företrädesvis män, som använt våld i sin parrelation eller mot andra 
människor visat att de plågat eller misshandlat djur som barn. 

Samtidigt när man diskuterar barns våld mot djur måste man se det i 
relation till barnets ålder. Små barn förstår inte konsekvenserna av sitt 
handlande utan måste lära sig det. Däremot när barnen passerat 8–9 
års ålder bör kunskapen om att barnet utövat våld mot djur föranleda 
en utredning. Det kan alltså handla om att barnet bevittnat våld eller 
själv är utsatt för våld. Tyvärr visar studier att våld mot djur sällan ses 
som en problematik i sig utan i huvudsak ligger till grund för utred-
ning om det kan kopplas till en psykiatrisk diagnos. Risken är man 
missar barn som faktiskt är utsatta för våld. 

Den här forskningen understryker vikten av att undersöka hur djur 
har det i en barnfamilj där mannen utövar våld mot kvinnan. Barnet 
behöver stöd att bearbeta sina upplevelser, särskilt med tanke på att 
det kan ha negativa konsekvenser för barnets utveckling av empati 
och medkänsla. Att Se Sambandet i det här avseendet kan bli en viktig 
del i det våldsförebyggande arbetet.

Sambandet och förebyggande arbete
Genom åren har man diskuterat hur samhället ska kunna förebygga 
våld. När sambandet fokuseras blir två typer av förebyggande arbete 
tydliga. För det första att barn och unga som upplevt våld mot djur 
själva kan komma att utöva våld mot djur. De löper också ökad risk 
att bruka våld mot andra människor, både som unga mobbare men 
också som våldsutövande vuxna. För det andra att våld mot djur kan 
vara en indikator på att våld förekommer i en relation samt att våldet 
håller på att trappas upp. Det betyder att om mäns våld mot kvinnor 
upptäcks genom att vi synliggör våld mot djur kan vi bryta vålds-
spiralen och ge stöd till barnen så att de kan bearbeta sina upplevelser 
och utveckla empati. Om vi använder frågor om våld mot djur i 
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screening och riskbedömning kan det bli tydligt för kvinnan att situa-
tionen ökat i farlighet vilket kan motivera henne att lämna relationen.

Det är viktigt i det förebyggande arbetet att föräldrar, personal inom 
barnomsorgen och socialtjänsten inte avfärdar barns våld mot djur 
genom resonemang och tankar som att ”barn förstår inte att man inte 
får göra så”, ”det är en utvecklingsfas” eller ”det var bara en katt”. 
Våld eller grymhet mot djur ska tas på allvar. Man bör prata med 
barnet i syfte att bryta en eventuell våldsspiral. Det kan också vara 
viktigt att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten och kanske 
även en polisanmälan. Det kan vara en signal om att det förekommer 
eller har förekommit våld i hemmet. Djurplågeri sker sällan i ett 
vacuum – det är snarare toppen av ett isberg.

Sambandet och våld mot äldre 
Det börjar göras studier om sambandet mellan våld mot djur och våld 
mot äldre men det är nytt forskningsområde. Ett annat eftersatt 
område, är sambandet när kvinnan har en funktionsnedsättning, vare 
sig hon har sällskapsdjur, en service- och signalhund, ledarhund eller 
annan vårdhund. 

Det finns några studier som visar att våldsamma vuxna barn och andra 
anhöriga kan skrämma den äldre eller kontrollera deras tillgångar 
genom att hota med att låta avliva deras husdjur. Ett annat sätt som 
djuren används är att den äldres sällskapsdjur nekas veterinärvård av 
de vuxna barnen om hon inte gör som de säger. 

Djur finns med i många äldres liv även på andra sätt och har stor 
betydelse för de personer som inte har anhöriga, de blir inte lika 
ensamma. Om den äldre tvingas separera från djuret vid en flytt till  
ett äldreboende kan det bli en traumatisk upplevelse och en form av 
psykisk misshandel, även om flytten innebär förbättrade livsvillkor för 
den äldre. Många äldre avböjer vård som innebär övernattning på 
sjukhus och vill inte flytta till ett serviceboende för att de känner oro 
för sitt djurs välfärd. Detta är något som bör uppmärksammas i en 
vårdplanering.
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Gamla som inte kan ta hand om sig själva vanvårdar ibland sina djur 
varför det kan vara viktigt att flytta djuren trots allt. Det händer att 
äldre, oftast kvinnor, blir djursamlare vilket leder till lidande för 
djuren och för den gamla. Här krävs särskilda stödinsatser. 

Svensk forskning om Sambandet
Juristen Helena Striwing skrev Djur som brottsoffer redan 1998. 
Striwing har en bred ansats och lyfter olika slags brott djur utsättas 
för. Hon tar bland annat upp djur som utsätts för våld i parrelationer 
och de lagrum som såväl jurister och veterinärer som socialsekreterare 
kan använda sig av för att lagföra brottet samt ge stöd åt alla in-
blandade. 

Forskaren och juristen Eva Diesen skriver i boken Övergrepp mot 
kvinnor och barn 2006 (reviderad utgåva 2013) ett kapitel där hon 
analyserar de fall av mäns våld mot kvinnor i Stockholms län under 
ett års tid som gått vidare till domstol. Hon lyfter samtliga fall där det 
av förundersökningen går att utläsa att också ett djur har drabbats. 
Hon slår fast att inte en enda man döms för våldet mot djuret, inte ens 
när djuret dödas. Orsaken är i huvudsak att straffsatsen för våld mot 
djur är lågt. Brottet konsumeras eftersom de brott han utfört mot 
kvinnan har ett högre straffvärde. Diesen avslutar med att ge råd hur 
samverkan mellan olika yrkesgrupper kan leda till att djurs rätts-
säkerhet säkras. 

Sociologen Carin Holmberg har gjort studien: Med husbondens röst 
2004. Hon frågade i första hand kvinnojourer men också brottsoffer-
jourer, om deras kunskap om sambandet. Majoriteten av de kvinno-
jourerna som besvarade enkäten kände till problematiken. De svarade 
att barn berättar att de sett våld mot familjens djur. Samtidigt kan de 
inte ta emot djuren i det skyddade boendet. I antologin Hur går hon? 
Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser (2011) visar 
hon hur sambandet försvårar kvinnans uppbrottsprocess och pekar på 
hur socialtjänsten kan utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor.



Gabriella Jakobsson och Caroline Vidlund vid Institutionen för socialt 
arbete vid Uppsala universitet har skrivit en C-uppsats med titeln 
Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur 
(2014) om socialsekreterares kunskap om sambandet. I en enkät 
riktad till 142 socialsekreterare i Uppsala län visar det sig att majorite-
ten känner till sambandet och ser behovet av skyddat boende för djur. 
Var femte socialsekreterare har i samtal med en våldsutsatt kvinna 
förstått att det också finns ett utsatt djur i familjen. Däremot ställs 
sällan frågan om djur till kvinnorna och det saknas riktlinjer och 
direktiv för hur man ska arbeta med sambandet.

Karin Molin på Institutionen för djuromvårdnad i Skara har skrivit 
uppsatsen Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – Djurhälso
personalens perspektiv (2015). Molin visar att det visserligen kan vara 
svårt att upptäcka såväl psykiskt som fysiskt våld mot djur. Samtidigt 
finns det en del forskning från Storbritannien där olika faktorer 
definierats som kan hjälpa djurhälsopersonalen att se våldet när de gör 
en anamnes, men också utifrån djurets beteende och skador.

Avslutningsvis vill vi också nämna historikern Lisa Gålmark som i sin 
bok Skönheter och Odjur (2005) bland annat tydliggör teoretiska 
kopplingar mellan olika slags våld, maktstrukturer och djurs utsatthet.
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Att Se Sambandet kan överlappa revor i 
skyddsnäten
Djur inkluderas sällan i forskning om mäns våld mot kvinnor och våld  
i nära relationer. Inte heller är skyddet av djur en självklar del i det 
praktiska stödarbetet riktat till brottsoffren. När man inte utgår från 
sambandet blir, som vi redan nämnt, stödet mindre effektivt och istället 
skapas onödiga revor i de samhälleliga skyddsnäten. Genom att Se 
Sambandet kan några av dessa undvikas. Ett sätt att Se Sambandet vore 
att helt enkelt inkludera våld mot djur som en försvårande faktor när 
det handlar om kvinnomisshandel och våld i nära relationer och att det 
blir en del av kvinnofrids- och fridslagstiftningen.

Det har visat sig att grannar sällan anmäler misstankar om kvinno-  
eller partnermisshandel eller att barn far illa till polis eller socialtjänst. 
Däremot anmäls i högre utsträckning misstankar om vanvård eller våld 
mot djur till länets djurskyddsinspektör. Kunskap om misstänkt djur-
misshandel i en familj kan i sin tur indikera att det finns annat våld i 
hemmet och leda till att också utsatta kvinnor och barn upptäcks.

Möjligheten att korsrapportera mellan myndigheter försvåras av att 
lagstiftaren inte tagit ett helhetsgrepp på frågan om våld mot samtliga 
familjemedlemmar. Eftersom sekretesslagstiftningen ser olika ut för 
olika yrkesgrupper är det svårt att göra ett heltäckande utrednings-
arbete. I praktiken hindrar sekretesslagstiftningen som den ser ut idag 
(2016), informationsflödet mellan myndigheter. Vi återkommer till 
sekretesslagstiftningen senare i texten. 

Även i fall där en utredning leder till en polisanmälan saknar tyvärr 
åklagare många gånger utbildning i djurskyddslagen. Det kan vara en 
bidragande orsak till våld mot djur avskrivs även när det gjorts ett 
gediget utredningsarbete. Ett specifikt problem för djurplågeriärenden 
är att de kan vara både kostsamma och tidskrävande att utreda. Det 
låga straffvärdet motiverar inte utredare att avsätta tillräckligt med tid 
på varje enskilt ärende. De prioriterar att få förövaren fälld för brottet 
mot kvinnan. Finns det inte någon form av dom, föreläggande eller att 
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förövaren anses ansvarig för direkt vanvård av djuret kan inte djurför-
bud utfärdas och mannen kan fortsätta att trakassera kvinnan genom 
djuret.

När det gäller utredningar av barn som far illa sköts dessa av social-
tjänsten och om brott misstänks, görs det parallellt en brottsutredning 
av polisen. Finns det misstankar om vanvård av djur i hemmet utreds 
det av länsstyrelsen medan djurplågeribrott handläggs av polisen. Här 
vore det väsentligt att det se till att de båda utredarna samverkar och 
kommunicerar i ärendet eftersom det torde leda till en bättre utredning.

Vikten av att samverka
Om de som möter misshandlade människor eller djur utgår från 
sambandet kan både det direkta stödet till de utsatta och det vålds-
förebyggande arbetet bli mer effektivt. Det kräver självklart lokal 
samverkan. Enklast är att utöka den samverkansgrupp som redan 
arbetar med kvinnofridsfrågor, med djurhälsopersonal, djurskydds-
handläggare och någon som jobbar ideellt till exempel på djurhem  
eller djurstall. I gruppen bör också någon som arbetar med äldre 
inkluderas. 

Att utvidga samverkan och skapa nätverk mellan människo- och 
djurvårdande yrkesgrupper är ett nytt sätt att arbeta och kan kanske 
upplevas som utmanande. Erfarenheter från bland annat USA, England 
och Nya Zeeland visar dock på positiva resultat. Genom samverkan 
har stödet till våldsutsatta kvinnor och barn blivit bättre samt har 
deras djur fått en fristad utan våld. Genom samverkan kring djuren  
har man kommit i kontakt med fler våldsutsatta kvinnor och barn som 
annars kanske inte upptäckts. 

I Sverige har de som arbetar på länsstyrelser dels med djurskyddsfrågor, 
dels med kvinnofridsfrågor varit drivande i att lyfta frågan om Sam-
bandet. Västmanlands län har en samverkansgrupp. Även Hallands 
län, Västernorrlands län och Skåne län ligger i framkant när det gäller 
att utveckla ett skyddsnät som fångar upp alla utsatta i familjen.  



14

 Det känslomässiga bandet mellan 
kvinnan/partner och djuret kan användas 
som ett vapen av den som slår och utövar 
makt och kontroll.

”
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Hur kan olika yrkesgrupper Se Sambandet
Nedan följer information riktad till olika yrkesgrupper om hur de på 
ett enkelt sätt kan använda kunskapen om Se Sambandet i sitt arbete.

Socialtjänst, polis, kvinnojour, brottsofferjour med flera som arbetar mot: 
Mäns våld mot kvinnor samt våld i lesbiska- homo- och bisexuella och 
transpersoners (lhbtq) relationer. 

Ett enkelt sätt att inkludera djur är att redan i det första samtalet med 
en våldsutsatt kvinna eller partner alltid ställa följande frågor:

•  Finns det djur i hemmet? Har det funnits djur i hemmet?

•  Finns det någon som tar hand om djuren?

•  Oroar du dig för ditt djurs säkerhet?

Forskning visar att ett ökat våld mot familjens djur är en av de faktorer 
som bäst kan förutse ett upptrappat våld. Frågan om mannen använder 
våld mot djuren bör därför ställas tidigt i riskbedömningsmanualen och 
ses som en tydlig varningssignal. Samtidigt måste man komma ihåg att 
inte alla förövare brukar våld mot familjens djur. Precis som inte alla 
brottsoffer är oroliga för djuren.

Det är viktigt att väva in i sin förståelse av våldets mekanismer att det 
känslomässiga bandet mellan kvinnan och djuret kan användas som  
ett vapen av den som slår och utövar makt och kontroll. Det betyder 
rent konkret att man bör hitta lösningar som innefattar djuret, om inte 
annat för att underlätta för personen att verkligen ta steget och bryta 
upp från relationen. 

Det kan tyckas som en självklar utgångspunkt men i dagsläget ses 
sällan kostnader för djurpensionat eller andra utgifter för ett tryggt 
boende för djur som en del i bidragsnormen. Det beror på att djur ses 
som saker i lagstiftningen och att socialtjänsten inte bekostar ”magasi-
nering”. Samtidigt finns det undantag i Socialtjänstlagen (SoL). Det är 
möjligt att ge ekonomiskt bistånd när det är uppenbart att djuret har  
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en särskild betydelse för klienten. Om kvinnan är utsatt för ekono-
miskt våld har hon inte själv möjlighet att bekosta plats på ett djur-
pensionat. Flertalet kvinnojourer eller andra skyddade boende har 
djurförbud på grund av allergirisken. Numera finns det några boenden 
som tar emot djur så det kan vara värt att fråga.

Ge kvinnan information om hur hon kan styrka äganderätten av 
djuren. Kvinnan kan nämligen enbart gömma och skydda djuret från 
förövaren om hon är den juridiska ägaren. Äganderätten kan styrkas 
genom köpe- eller överlåtelseavtal i hennes namn. Även andra doku-
ment i hennes namn som vaccinationsintyg och om hon har sparade 
kvitton på att hon betalt veterinär- och foderkostnader. 

 Om kvinnan/partner eller barnet  
sett djuret utsättas för våld är det en 
traumatisk upplevelse.
”



17

Om kvinnan eller barnet sett djuret utsättas för våld är det en trauma-
tisk upplevelse. Det är viktigt att låta dem tala om sina upplevelser av 
maktlöshet och rädsla men också eventuella känslor av att ha svikit 
någon som inte kan försvara sig. 

Skapa kontakter och rutiner så att djuren ingår som en självklar del 
när ett skyddat boende planeras. 

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med 
djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade 
samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte så att personer inom 
socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för 
djurplågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för 
våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr 
respektive verksamhet.

Var uppmärksam på att det kan finnas djur, oftast hundar, som 
faktiskt är ett hot mot kvinnans och barnens säkerhet. Samtidigt kan 
djuret trots sin farlighet vara utsatt för djurplågeribrott och behöva  
ett annat boende. I dessa fall är det bäst att kontakta polis och djur-
skyddsinspektör så att de kan handlägga djurskyddsdelen av ärendet. 

Den nationella Kvinnofridslinjen 020–50 50 50 har information om  
de orter som den ideella organisationen VOOV finns. VOOV kan ge 
skyddat boende till djuren när kvinnan bor på kvinnojour. Det kan 
även finnas andra djurskyddsorganisationer lokalt som kan ge djuret 
skydd.

Inkludera kunskap om Se Sambandet vid utbildningar och fortbild-
ningar om stöd till våldsutsatta kvinnor, partners och barn.

Som ett mer strukturellt arbete kan man stödja förslag om att lagen 
om besöksförbud även bör omfatta djur. Förslag om att våld mot djur 
bör ses som en försvårande faktor när det handlar om kvinnomisshan-
del och våld i nära relationer samt bli en del i kvinnofrids- och frids-
lagstiftningen.
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Yrkesgrupper och ideella som arbetar med våldsutsatta barn
Ta som rutin att ställa frågor om djur och hur de behandlas av olika 
familjemedlemmar redan vid inledande samtal, remitteringar, bedöm-
ningssamtal m.m. Det ger värdefull information och kan hjälpa till  
att identifiera olika våldsmönster samt om ytterligare personer är i 
riskzonen att utsättas för våld.

Många barn vill inte berätta om vad som hänt eftersom de ofta känner 
lojalitet mot sina föräldrar. Om man istället ber barnet berätta om 
djurets situation kan det bli en ingång till en mer utförlig berättelse.  
Att ensam bära djurets utsatthet kan kännas tungt och det kan vara 
skönt att få dela den bördan med en inkännande vuxen.

Barn har ofta starka känslomässiga band till sina sällskapsdjur. Det 
kan användas mot dem vid sexuella övergrepp genom att förövaren 
hotar att döda eller skada djuret om barnet berättar. Ha det i åtanke 
vid samtal med barnet.

Vid hembesök, ta som rutin att kontrollera hur djuren i hushållet mår 
och ställ frågor om djurens hälsa och eventuella problem. Försäkra dig 
om att det inte finns farliga djur i familjen som kan skada barnen. 
Rådgör med en djurskyddsinspektör om det uppstår problem. 

Om du får kännedom om att ett barn skadar eller på andra sätt är 
grym mot djur undersök om barnet kan ha utsatts för övergrepp eller 
lever i ett våldsamt hem. 

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med 
djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade 
samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte så att personer inom 
socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för 
djurplågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för 
våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr 
respektive verksamhet.

Inkludera kunskap om att Se Sambandet på utbildningar om stöd till 
våldsutsatta barn och barn som utsätts för sexuella övergrepp men 
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också i utbildningar om barn som utsätter andra barn för våld, så 
kallad mobbing.

Som ett mer strukturellt arbete kan man stödja förslag om att lagen om 
besöksförbud även bör omfatta djur. Förslag om att våld mot djur bör 
ses som en försvårande faktor när det handlar om kvinnomisshandel 
och våld i nära relationer samt bli en del i kvinnofrids- och fridslag-
stiftningen.

Yrkesgrupper som arbetar med äldre
Utgå från att det finns starka känslomässiga band mellan den äldre och 
dennas sällskapsdjur. Djuret är en familjemedlem och ett viktigt säll-
skap för den gamla.

Var uppmärksam på att den äldre kan var utsatt för våld antingen av 
maken eller av en annan anhörig och om våldet i första hand riktas mot 
djuret. 

 Barn har ofta starka känslomässiga 
band till sina sällskapsdjur.”
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Det är viktigt att diskutera djurets situation i bedömningssamtalet för 
hemtjänstinsatser. Kontrollera om det finns någon som i ett akut läge 
kan ta hand om djuret. Ta som rutin vid hembesök att försäkra dig 
om att djuret har det bra och förhör dig om eventuella problem med 
djurets hälsa eller välbefinnande. Om den äldre är ekonomisk eller 
fysiskt oförmögen att ge lämplig vård och omsorg till djuren, fråga om 
du kan kontakta en djurskyddsinspektör för rådgivning. 

Äldre kan försumma sig själva och sätta sina djur i första rummet. 
Hör dig för om djurets mående. Vem ser till djurens dagliga vård om 
den äldre behöver vårdinsatser som innebär att den äldre inte kan vara 
kvar i hemmet.

Samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med 
djuromsorg och djurskydd och inkludera dem i redan upparbetade 
samverkansgrupper. Arbeta med kunskapsutbyte så att personer inom 
socialtjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för 
djurplågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för 
våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr 
respektive verksamhet.

Lyft in kunskap om att Se Sambandet på utbildningar inom äldre-
omsorgen men även inom vården rent generellt.

Yrkesgrupper som polis och åklagare 
Som polis är det viktigt att inte bagatellisera brott mot djur. I dessa 
utredningar finns dessutom möjlighet att upptäcka bakomliggande 
faktorer som kan ge information om annan brottslighet. 

Uppmärksamma alla i familjemedlemmar i ärenden som rör mäns  
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lämna inte djur kvar hos 
förövaren. 

För att kunna göra ett bra utredningsarbete bör man kunna djur-
skyddslagen och djurplågerilagstiftningen. Både som polis och åkla-
gare kan man utgå från att ett tidigt ingripande kan förhindra ett 
upptrappat våld mot såväl människor som djur.
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En av landets mest erfarna åklagare när det gäller brott mot djur 
menar att det redan i dag är möjligt att inkludera våld mot djur som 
en del i grov kvinnofridskränkning, eftersom förövaren misshandlar 
djuret i syfte att trycka ner och kontrollera kvinnan. Inkludera även 
djuren om mannen/förövaren ges ett besöksförbud. En person som 
gjort sig skyldig till ett allvarligt våldsbrott bör också dömas för det.

Överväg att lyfta ut förövaren från hemmet och om möjligt frihets-
beröva honom. Det är det mest verksamma utredningsverktyget för att 
utreda våld i nära relation. Förövaren kan då inte utöva påtryckningar 
på kvinnan och inte heller utföra ytterligare brott mot henne eller 
djuret.

Som åklagare kan du vara offensiv och åtala förövare. Din inställning 
som åklagare får direkta konsekvenser för det polisiära arbetet och ger 
signaler till polisen om hur de ska prioritera sitt utredningsarbete. 

Inkludera kunskap om att Se Sambandet på polisutbildningen och 
juristutbildningen men också på fortbildningar och konferenser.

Yrkesgrupper som djurskyddshandläggare och andra som 
arbetar med djurskydd samt ideella djurskyddsföreningar
Vänd dig till länsstyrelsens kvinnofridshandläggare och be om kon-
taktuppgifter till den lokala samverkansgruppen mot mäns våld mot 
kvinnor. På det viset får du kontakt med organisationer och verksam-
heter på din ort som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, partners, 
barn och äldre. Berätta vad din verksamhet kan bidra med och lägg 
upp rutiner för utbyte av information. 

Bjud in någon som arbetar med våld i nära relationer och fortbilda 
personalen så att de lär sig se signaler på att djurägaren är våldsutsatt. 

Ta som rutin att uppmärksamma om det finns utsatta barn och vuxna 
när du är ute på djurskyddsinspektioner och ta dig tid att lyssna av 
hur människorna har det. 
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Se till att det finns material från socialtjänsten och den lokala kvinno-
jouren tillgänglig på din arbetsplats. En bra plats för information är  
toaletten. Där ser ingen om en person tar med sig kontaktuppgifter.  
Du kan även ta med dig information när du är ute på kontroller.  
Uppmärksamma att också hästar och lantbrukets djur kan vara utsattas 
för våld eller hot. Informera om att Se Sambandet på er hemsida. 

Hjälp kvinnojouren när de vill inkludera djur i sin säkerhetsplanering 
eller när de söker tillfälliga boenden för våldsutsattas sällskapsdjur.

Som ett mer strukturellt arbete kan man stödja förslag om att lagen  
om besöksförbud även bör omfatta djur. Ett annat förslag är verka för 
att djurskyddshandläggare och djurhälsopersonal ges möjlighet att 
rapportera till socialtjänsten vid misstänkta fall av vanvård eller våld 
mot djur. Detta i syfte att också upptäcka våldsutsatta kvinnor, barn 
och äldre.

Inkludera Se Sambandet på utbildningar både på din egen arbetsplats 
och på konferenser men också i andra utbildningssammanhang. 

För veterinärer och annan personal inom djursjukvården 
Det kan kännas främmande att som veterinär uppmärksamma och 
förhålla sig till människors utsatthet. Självklart är det inte veterinärens 
uppgift att arbeta med våld i nära relationer. Samtidigt är det veter-
inärens uppgift att uppmärksamma om djur far illa. Det betyder att  
det kan finnas en brygga mellan dessa två områden där veterinären kan  
en spela en avgörande roll både för djur och människor. 

Forskning har visat att våldsutsatta kvinnor med djur uppsöker djur-
kliniker i högre grad än andra djurägare. Däremot berättar de inte om 
våldet och inte heller om att djuret varit utsatt. Veterinären och annan 
djurhälsopersonal kan genom att uppmärksamma den här gruppen  
av djurägare och utsatta djur spela en avgörande roll för att bryta 
våldsspiralen.

Ett problem för veterinärer är att försäkringen inte faller ut om en i 
familjen medvetet tillfogat djuret skador. Om kvinnan inte kan betala 
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kostnaderna själv kan man som veterinär tvingas ta ställning till om 
man ska behandla djurets skador eller inte. Kanske kan kliniken 
erbjuda våldsutsatta kvinnors djur reducerade kostnader för veterinär-
vård. Om det är tydligt att djuret tillfogats skador ska dessutom en 
veterinär registrera dessa för att därefter anmäla händelsen till den 
lokala djurskyddsinspektören. Det är sedan upp till djurskyddsinspek-
tören att vidta åtgärder. 

Tänk på möjligheten att djurmisshandel kan vara en differential-
diagnos. Anamnesen kan ge en vägledning om avvikelser gällande 
kliniska förhållanden, patientens historia och information om djur-
ägaren. Vissa typer av skador och avvikande beteenden hos djuret bör 
leda till en ökad misstanke om att djuret tillfogats skadorna av ägaren.

Var uppmärksam på om en djurägare återkommande vill avliva unga 
djur, upp till 2 år. Det har visat sig att särskilt katter är i riskzonen för 
detta. Detta kan vara tecken på att djuren används som en del i det 
psykiska våldet riktat mot kvinnan/partnern. Förövaren skapar en 
känsla av hot och terror genom att visa vem som bestämmer över liv 
och död.

För att slippa uppmärksamhet är det inte ovanligt att förövaren upp-
söker olika veterinärer antingen om djuret är skadat eller för att avliva 
ett djur. Ha kontakt med andra veterinärer i samma upptagnings-
område. Då kan ni gemensamt lokalisera om en och samma djurägare 
regelmässigt vänder sig till en klinik med skadade djur eller för av-
livning. 

Tänk igenom hur du ska agera om du får intrycket att djurägaren är 
våldsutsatt, eller om barnen verkar rädda eller oroliga på andra sätt.  
Är båda djurägaren med är det bra att dela på matte och husse. Låt de 
berätta var och en för sig vad som hänt djuret utan att behöva känna 
sig iakttagen av den andra. Du kan till exempel föreslå en röntgen-
undersökning och be den ena parten att följa med och hålla i djuret. 
Hänvisa till någon av de organisationer i samverkansgruppen som du 
tror bäst kan hjälpa den utsatta. 
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Ha information från socialtjänsten och den lokala kvinnojouren 
tillgänglig på kliniken. Ofta är toaletten en bra plats eftersom männis-
kor kan ta del av den utan att förövaren kan kontrollera det. Infor-
mera om att Se Sambandet på klinikens hemsida.

Samverka med djurskyddsinspektören och utveckla rutiner om hur 
rättsintyg ska skrivas för att ännu bättre motsvara vad som krävs för 
att denne ska kunna göra ett ingripande eller ett föreläggande. Infor-
mera dig om hur och vad som ska registreras och vilken information 
som bör sparas som bevis vid misstanke om brott. Ta reda på vad 
åklagarna kräver för att driva fall om misstänkt djurplågeri.

Misstänker du att ett barn är utsatta på något sätt har du rätt att göra 
en orosanmälan till socialtjänsten. Misstänker du att en kvinna är 
utsatta för våld av sin partner faller det under allmänt åtal och du kan 
göra en polisanmälan.

Linda Broman Strohmaier har skrivit en handlingsplan för att utveckla 
arbetet med att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors djur riktad till 
veterinärklinker som vill utveckla arbetet med denna fråga. Hand-
lingsplanen går att hämta på Se Sambandets hemsida. 

Kontakta den lokala samverkansgruppen om kvinnofrid eller våld i 
nära relationer. 

Arbeta tillsammans med kunskapsutbyte så att personer inom social-
tjänsten och vården lär sig om djurskydd och att se uttryck för djur-
plågeri, och vice versa, att de inom djursidan lär sig se uttryck för 
våldsutsatthet hos människor. Klargör de sekretessregler som styr 
respektive verksamhet.

Inkludera kunskaper om att Se Sambandet på utbildningar både på 
din egen arbetsplats och konferenser men också i andra utbildnings-
sammanhang.



Frågan om Sekretess
I dag (våren 2016) arbetar man på Näringsdepartementet med en ny 
djurskyddslag. I utredningen ska straffskalan för djurplågeribrott 
utredas och ett grövre djurplågeribrott med högre straff väntas bli en 
del i förslaget.  

Det kommer troligen även ett förslag om en sekretessbrytande regel 
för misstänkt djurskyddsbrott/djurplågeribrott. Den regeln ska gälla 
för anställda inom socialtjänsten och sjukvården. Det ska bli möjligt 
för dessa yrkesgrupper att göra en anmälan till djurskyddsinspektören 
på länsstyrelsen. Om en sådan lag blir verklighet och hur den kommer 
att formuleras är oklart i skrivande stund. Tidigast hösten 2016 väntas 
förslaget.
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I dagsläget gäller följande. Att bryta sekretessen för ett brott med låg 
straffskala som djurskyddsbrott eller djurplågeribrott är inte tillåtet. 
Den som bryter sekretessen riskerar att förlora sitt arbete och i värsta 
fall få fängelse. Eftersom det är möjligt att göra en anonym anmälan 
till djurskyddet på länsstyrelsen händer det att myndighetspersoner 
gör en anonym anmälan om att djur far illa. Enligt lagen behöver 
nämligen inte anmälaren uppge sitt namn för att djurskyddsinspek-
tören ska öppna ett ärende.

Sekretessen kring en klient på socialtjänsten eller en vårdtagare inom 
sjukvården är därmed än så länge absolut och får inte brytas. Ett 
undantag är om man tror att barn eller ungdomar under 18 år far illa. 
I dessa fall ska vårdpersonal, annan tjänsteman men också alla som 
arbetar med barn i skolan i eller i andra verksamheter gör en så kallad 
orosanmälan till socialtjänsten. Alla som misstänker att barn far illa 
har rätt att göra en oroanmälan.

När det gäller socialtjänstens sekretess kan klienten själv häva den om 
hen vill. Det betyder att om klienten meddelar sin socialsekreterare att 
sekretessen ska upphävas, kan socialsekreteraren tala om öppet om 
fallet med de personer som klienten uppgivit. 

Sjukvårdspersonal kan bryta sekretessen och polisanmäla att en 
patient utsatts brott om straffet förväntas överstiga 1 (ett) års fängelse. 
Det kräver i sin tur att ministraffet är minst ett års fängelse eftersom 
straffet annars kan understiga den lägsta påföljden. Det innebär att 
vid grov misshandel och våldtäkt kan vårdpersonal bryta sekretessen. 
Däremot inte om brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning 
eller grov fridskränkning eftersom ministraffet för dessa brott är  
9 månaders fängelse. Samtidigt är det inte sjukvårdspersonalen utan 
polis och åklagare som ska rubricera brottet.

Sekretess inom djursjukvården
Veterinärer och annan djurhälsopersonal har inte sekretess i samma 
mening som hälso- och sjukvårdspersonal. Sekretessen ses mer i 
affärsmässiga termer och handlar då om att skydda kundens ekono-
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miska intressen. Att byta information mellan klinker och veterinärer 
är tillåtet men en veterinär har ingen skyldighet att lämna ut informa-
tion. 

Samtidigt har veterinärer och annan legitimerad djursjukvårdspersonal 
anmälningsplikt i tjänsten och misstänkt djurplågeri eller djurskydds-
brott ska anmälas till polisen eller länsstyrelsen.

När veterinär eller annan djursjukvårdspersonal anmäler misstänkt 
djurplågeri till länsstyrelsen prioriteras sannolikt fallet högre än om 
det inkommer en anonym anmälan om samma ärende. Detta beror på 
att kontrollerna på länsstyrelserna prioriteras enligt vissa regler där 
just anmälningar från djursjukvården väger tungt på grund av anmäla-
rens kompetens.

För djurskyddskontrollanter och länsveterinärer som befinner sig i 
hem där man väljer att göra ingripanden – med förelägganden eller 
omhändertaganden – bör det finnas rutin på att kontakta sociala 
myndigheter när det finns barn i hemmet och det verkar finnas behov 
av kontakt med sociala myndigheter. På många håll i landet arbetar 
man redan så i dag men detta bör göras över hela landet.

Om att anmäla brott
Våld mot kvinnor faller under allmänt åtal vilket innebär att alla 
människor har rätt att polisanmäla om man misstänker brott. Man 
behöver inte ha bevis för brottet.

Alla medborgare kan göra en anonym anmälan till socialtjänsten om 
man tror att någon far illa, en så kallad orosanmälan. Man kan även 
göra en anonym anmälan till djurskyddsinspektören på länsstyrelsen 
om man misstänker att djur fall illa. Man behöver alltså inte uppge 
sitt namn när anmälan görs. 

Kom ihåg att i det ögonblick man presenterar sig är socialsekreteraren 
respektive djurskyddsinspektören skyldig att uppge anmälarens 
namnuppgifter. I båda fallen ska myndigheten öppna en utredning 
utifrån de uppgifter som inkommit också när anmälan är anonym. 
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Veterinärvårdsförsäkringar
I Sverige har majoriteten av våra sällskapsdjur en veterinärvårdsför-
säkring. När det gäller våld mot djur inom familjen kan det dock 
uppstå problem. Är det partnern som skadat djuret anses skadan som 
självförvållad. Enligt försäkringsbolagens regler innebär det att 
veterinärkostnaden inte omfattas av försäkringen utan att djurägaren 
själv får stå för kostnaderna. 

Det kan komplicera situationen för den behandlande veterinären som 
möter det skadade djuret. Om man anmäler händelsen och det fram-
går i journalen att mannen/partnern tillfogat djuret skadan riskerar 
djurägaren att inte få behandlingen ersatt från försäkringsbolaget. Då 
djursjukvård inte är subventionerad kan kostnader för att exempelvis 
operera en fraktur bli mycket höga och om djurägaren inte kan betala 
riskerar djuret att avlivas. 

Det finns fonder och stiftelser som ger bidrag till veterinärvårdskost-
nader. Man kan vända sig till en lokal djurskyddsorganisation eller till 
Djurens rätt som har information. 

Vem tar hand om djuren?
På vissa platser i landet finns VOOV (Veterinär Omtanke Om Vålds-
utsatta). VOOV är en ideell organisation som ger en fristad till vålds-
utsatta personers sällskapsdjur när matte eller husse måste söka sig  
till en kvinnojour eller ett skyddat boende. Kontakta Kvinnofridslinjen 
020–50 50 50 för mer information. VOOV omplacerar inte djur till 
nya permanenta boenden. En handfull kvinnojourer och andra skyd-
dade boenden tar emot medföljande djur. I vissa kommuner ger 
Socialtjänsten ekonomiskt bistånd som kan täcka kostnader för 
placering av djuren. 
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Telefonnummer och kontaktuppgifter
Organisation Kontakt Syfte 

Se Sambandet info@sesambandet.se Nationellt kunskapscentrum för att 
Se Sambandet

VOOV www.voov.nu Placerar våldsutsattas husdjur i 
tillfälliga jourhem

Roks www.roks.se Sök din lokala kvinnojour

Unizon www.unizon.se Sök din lokala kvinnojour

Tjejjouren www.tjejjouren.se Chatt och info för unga tjejer

BOJ www.brottsofferjouren.se Sök din lokala brottofferjour

HOPP www.hopp.org Föreningen mot sexuella övergrepp

ATSUB www.atsub.se Förening för anhöriga till barn som 
utsatts för sexuella övergrepp

RFSL www.rfsl.se Har en brottsofferjour för lhbtq-
personer i alla åldrar

Mansmottagningar www.rikskriscentrum.se Stöd till män som utövar våld

Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se Sök lokal djurskyddsinspektör  

Svenska Djurskyddsföreningen www.djurskydd.se Ideell djurskyddsförening

Djurskyddet Sverige www.djurskyddet.se Ideell djurskyddsförening

Djurens Rätt www.djurensratt.se Ideell organisation som driver djur-
frågor och verkar för djurs  
rättigheter

Kvinnofridslinjen 020–50 50 50 Nationell stödtelefon för våldsutsat-
ta, anhöriga och  yrkesverksamma. 
Dygnet runt

BRIS 020–116 111 Nationell stödtelefon för unga under 
18 år

Polisen I akut situation ring: 112 Akuta djurskyddsärenden och hot 
och våld mot person

Se Sambandet är ett Nationellt kunskapscentrum och en ideell förening.

Föreningen får inga bidrag för sin verksamhet. Vi därför tacksamt emot donationer 
och gåvor. Alla gåvor går oavkortat till vårt arbete med att synliggöra länken mellan 
våld mot djur och våld kvinnor/partners, barn och äldre. Du kan bli stödmedlem  
genom att sätt in 100 kr på vårt bankgiro. Se Sambandets bankgiro: 435-4494.

Vi finns på www.sesambandet.se  Vi finns på FB: Se Sambandet   
Maila oss gärna: info@sesambandet.se
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Hemsidesadress: www.sesambandet.se     
mailadress: info@sesambandet.se
Facebook: Se Sambandet


