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FÖRORD 
	
Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till de enhetschefer och de 1:e 

socialsekreterare som jag i arbetets initiala skede kommit i kontakt med och som 

generöst gett mig information om sina verksamheter och anvisade mig till de mycket 

kunniga informanter som deltog i den senare undersökningen. Jag vill vidare rikta ett 

särskilt tack till den pilotinformant och de sex informanter som tagit sig tiden att dela 

med sig av sina erfarenheter och sin kunskap i frågan. Utan er hade arbetet inte varit 

möjligt att genomföra. 

 

Jag tackar även min handledare Peter Jansson som utöver snabb och konstruktiv 

feedback under arbetets gång också påmint mig om den betydelsefulla vilan i en 

kreativ process av detta slag.  

 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till mina vänner och bekanta som outtröttligt 

stöttat mig i denna process. Linnea och Laboni, för att jag med er fått bolla i vissa fall 

mycket villrådiga tankar och överväganden kring mitt metodval. Tanja och Daniel, för 

att ni åtskilliga dagar lyssnat till min klagosång och uppmuntrat mig att fortsätta. 

Natalie Nordén, tack så mycket för det nyanserande samtalet samt för att du med så 

stor kraft och uthållighet kämpar för att göra djurens röster hörda i dessa frågor. 

Helena Striwing, till dig vill jag ge ett särskilt tack för den ingående feedback du gav 

på delen kring rättslig reglering. Med ditt mångåriga engagemang och din stora 

expertis i just djurrättsfrågor som du dessutom så välvilligt delar med dig av, är du för 

mig en sann förebild. 

 

 

  



	

SAMMANFATTNING 

Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning 

betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som 

en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. Syftet med detta 

arbete var att undersöka socialtjänstens organisatoriska förutsättningar till att inta ett 

sällskapsdjursinkluderande förhållningsätt i arbetet med våld i nära relation. Med 

hänvisningar till bandet mellan människa och djur samt teorin om socialt stöd betonas 

den vinst som står att finna i ett förhållningssätt av detta slag. Som 

datainsamlingsmetod hölls semi-strukturerade intervjuer med sex socialarbetare 

verksamma inom området våld i nära relation i sex kommuner i Mellansverige. 

Framkommen data behandlades med kvalitativ innehållsanalys, och resultaten visar 

att om än vissa socialarbetare eftersträvar att inkludera djur, tenderar djur överlag stå 

lågt ner på socialtjänstens agenda. Genom nationella riktlinjer skulle därför ett 

enhetligare och mer metodiskt tillhandahållande av stöd kunna åstadkommas.  

 

Nyckelord  

Våld mot sällskapsdjur, våld i nära relation, socialtjänst, bandet mellan människa och 

djur, teorin om socialt stöd.  



	

ABSTRACT  
There is a link between violence against animals and domestic violence. Research 

emphasizes the importance of professionals possessing knowledge about the link as 

part of preventing, identifying and counteracting domestic violence. The purpose of 

this paper was to examine the social services' organizational conditions in adopting a 

pet-inclusive approach in the work with domestic violence. With references to the 

human-animal bond and the theory of social support, I emphasized the gain found in 

an approach of this kind. As method for data collection, semi-structured interviews 

were held with six social workers active in the field of domestic violence, from six 

municipalities in the middle parts of Sweden. Qualitative content analysis was then 

conducted, and the results indicate that although some social workers strive to include 

animals, animals generally have low priority on the social services agenda. A more 

consistent and effective provision of support could be achieved through national 

guidelines. 

 

Keywords 
Pet abuse, domestic violence, social service, the human-animal bond, the social 

support theory. 
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1.  INLEDNING 
I detta kapitel ges en introduktion till valt område för undersökningen, nämligen 

sambandet mellan våld i nära relation och våld mot djur. Då forskning i frågan sett till 

en svensk kontext i det närmaste är obefintlig, är största delen av den forskning som 

presenteras framtagen i engelskspråkiga länder. Det är därför viktigt att vara 

medveten om är att skillnader kan finnas länderna emellan vad gäller exempelvis 

samhällsstruktur, välfärdsuppbyggnad och kultur. 	

1.1. Våld i nära relation 
World Health Organisation (WHO) klassificerar våld mot kvinnor som en 

folkhälsofråga (Socialstyrelsen, 2016b). I Brottsförebygganderådets (BRÅ, 2014:8) 

nationella kartläggning över brott i nära relationer framkom att var fjärde kvinna 

någon gång under sitt liv har utsatts för våld i nära relation, samt att detta våld är av 

grövre och upprepad karaktär än det våld i nära relation som män utsätts för.  

1.2. Sambandet mellan olika former av våldsutsatthet 
Ett samband, i engelskspråkig litteratur benämnt 

som the link, har påvisats mellan våld mot djur, 

våld mot barn, våld mot äldre samt våld i nära 

relation. Modellen i figur 1 illustrerar hur olika 

former av våldsutsatthet tenderar överlappa 

varandra och där upptäckten av en form av 

våldsutsatthet föranleder misstanke att även 

andra familjemedlemmar kan vara utsatta (Se 

sambandet, u.å.). Förekomsten av våld mot djur 

är en indikation på samtidigt förekommande 

interpersonellt våld (Faver & Strand, 2003), en 

ökad allvarlighetsgrad i karaktären på den 

interpersonella våldsutövningen (Arkow, 2014; 

Ascione, Weber, Thompson, Heath, Maruyama & Hayashi, 2007) samt en indikation 

om upptrappat våld (Holmberg, 2004; Krienert, Walsh, Matthews & McConkey 

2012). Män har visat sig vara mer benägna att använda våld mot djur som ett 

maktmedel vid våld i nära relation (Febres, 2015, refererad i Stevensson, Fitzgerald & 

Barrett, 2018). 

Figur 1: Modell över sambandet 
(Se sambandet (u.å.). Vad är 
sambandet? Hämtad 19 november 
2018 från 
https://sesambandet.wordpress.com
/vad-ar-sambandet/). 
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1.2.1. Sambandets implikationer för yrkesverksamma 
Att socialarbetare har kännedom om sambandet och dess implikationer är en viktig 

del i det våldsförebyggande arbetet menar Faver och Strand (2003). I en undersökning 

av 1621 socialarbetare runt om i USA, hade blott 22.4 % genomgått särskild 

utbildning kring frågor av detta slag (Risley-Curtiss, 2010). I den utbildning som 

erbjuds tenderar information kring djurens roll dessutom utgöra en mycket liten del 

(Stevensson m.fl., 2018).  

Våld i nära relation präglas ofta av en sk. normaliseringsprocess, där 

gränserna för vad som är acceptabelt i relationen stegvis förflyttas, våldet minimeras 

samt att kvinnan internaliserar mannens bild av våldet som berättigat, vilket resulterar 

i en avhållsamhet hos kvinnan att själv uppmärksamma myndigheter om sin 

våldsutsatthet (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Det är därför 

viktigt att personal inom exempelvis socialtjänst samt hälso- och sjukvård 

rutinmässigt ställer frågor om eventuell våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2016b). Av 

forskning (Arkow, 2014; Faver & Strand, 2003) betonas hur yrkesverksamma 

rutinmässigt även bör ställa frågor kring förekomsten av sällskapsdjur i kontakten 

med våldsutsatta. I riskbedömningsinstrumentet FREDA beskrivning, det 

riskbedömningsinstrument som vanligtvis nyttjas vid socialtjänstens utredningar om 

våldsutsatthet, behandlas förekomsten av våld mot djur som en särskild fråga. I 

Stevensson m.fl. (2018) undersökning av skyddade boenden i Canada svarade dock 

blott cirka 10 % att frågor om djur alltid eller oftast ställdes när en stödsökande 

kvinna kontaktade dem. I en undersökning av skyddade boenden i USA fann Krienert 

m.fl. (2012) att mer än hälften (55 %) av de tillfrågade skyddade boendena ej ställde 

frågor kring djur under varken stödsamtal eller när en kvinna aktualiseras för boende, 

och en liknande siffra (54 %) rapporterades i Holmbergs (2004) undersökning av 

svenska kvinnojourer.  

Faver och Strand (2003) belyser vidare vikten av interprofessionell samverkan 

för att förebygga, identifiera samt motverka våld i nära relation. I detta instämmer 

Holmberg (2011) som skriver att ”[…] de som jobbar med djur kan få insyn i 

våldsprocessen i ett tidigt skede” (s. 56). Med hänvisningar till s.k. non accidental 

injuries (NAI) eller battered pet-/child syndrome, där skador på både djur och barn 

förklaras i termer av olyckshändelser men vars form bör väcka misstankar om 

våldsutsatthet, beskrivs veterinärer besitta en särskild potential för upptäckt av våld i 

nära relation. I praktiken har dock denna yrkesgrupp visat sig begränsas av ett 



	
3 

värnande om relationen till kunden, rädsla att inblandning riskerar leda till ytterligare 

skada på den utsatte samt bristande resurser och kunskap (Tong, 2016). Även 

yrkesverksamma inom länsstyrelsen har särskild potential i hanteringen av dessa 

frågor. Detta bland annat utifrån att djurskyddshandläggarna av djurskyddslagen (DL, 

1988:534) 27§ punkt 2 ges befogenhet att utföra oanmälda hembesök; ett tillfälle där 

möjlighet ges till särskild insyn i levnadsförhållandena hos en familj. Vid 

hembesöken kan djurskyddshandläggarna dessutom ta fotografier på hemmet, vilka 

genom att bifogas vid en orosanmälan om barn, eller i ett senare skede genomförd 

riskbedömning av socialtjänst eller polis, kan användas som konkreta bevis om 

eventuell omsorgssvikt (NCK, 2017). I samtal med N. Nordén (personlig 

kommunikation, 18 december 2018), ordföranden i riksorganisationen Veterinär 

omtanke om våldsutsatta (VOOV) samt viceordföranden i Se sambandet, gavs 

kronofogden som ett ytterligare exempel på en yrkesgrupp som var viktig att 

samverka med vid dessa frågor. En av de främsta svårigheter som hon i kontakt med 

socialtjänsten stött på, rör nämligen frågan om vilken myndighet som har rätt att 

hämta ett djur som blivit kvar i hemmet från vilket en våldsutsatt kvinna flytt. I 

egenskap av en civilrättslig fråga, det vill säga en tvist mellan två enskilda personer, 

kan kronofogden utifrån en handling som styrker kvinnans ägandeskap av djuret i 

dessa fall bistå med s.k. särskild handräckning. Utifrån våldsutsattas behov av 

trygghet och säkerhet ska socialnämnden enligt SOSFS (2014:4) 10§ verka för 

samordnade insatser med externa verksamheter, myndigheter och organisationer. 

Ändock tenderar sällan en systematisk samverkan mellan myndigheter ske kring 

dessa frågor (Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander & Henriksson, 2008), vilket 

skapar en distans vad gäller både möjligheterna till upptäckt, förebyggande arbete 

samt tillhandahållandet av effektivt stöd till denna grupp av våldsutsatta (Krienert 

m.fl., 2012). Enligt Faver och Strand (2003) är detta en följd av specialiseringen av 

välfärdssamhället, där frågan om människors- och djurs välfärd numer tillhör separata 

institutioner med resultatet att dessa respektive målgruppers intressen behandlas som 

om de stod i konflikt med varandra. 
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2. PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med utgångspunkt i det inledande kapitlet kommer härnäst en problemformulering 

presenteras, vilken vidare utmynnar i undersökningens syfte och frågeställningar. 

Kapitlet avslutas genom att ett antal klargöranden behandlas, inklusive min personliga 

förförståelse i frågan. 

2.1.  Problemformulering 
Många är alltså argumenten till varför myndigheter bör ges kunskap kring sambandet 

mellan våld mot djur och våld i nära relation samt att socialtjänsten, som en central 

aktör i tillhandahållandet av stöd, söker inkludera de våldsutsattas djur i sitt arbete. 

Utifrån en nästintill total frånvaro av undersökningar om frågan sett till en svensk 

kontext tycks dock en kunskapslucka finnas vad gäller socialtjänstens faktiska 

förutsättningar att tillgodose ett behov av detta slag.  

2.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som är 

viktiga eller potentiellt hindrande för att socialtjänsten ska kunna inkludera 

sällskapsdjur i sitt arbete med våld i nära relation.  

2.3.  Frågeställningar 
För att undersöka detta formulerades följande tre övergripande frågeställningar:  

1. Hur ser socialtjänstens förutsättningar ut, sett till organisationsbundna faktorer 

så som resurser, stöd och arbetssätt, för att inkludera sällskapsdjur i sitt arbete 

med våld i nära relation? 

2. Hur påverkas socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i sitt 

arbete med våld i nära relation, beroende på om ansvarig enhet innehar en 

specialiserad eller integrerad organisationsform?  

3. Vad är socialarbetarnas inställning till sällskapsdjur, både generellt och mer 

specifikt till ärenden som rör våld i nära relation?  

2.4. Klargöranden 
2.4.1. Centrala begrepp och avgränsningar  
Det starka band som kan finnas mellan människa och djur samt de positiva effekter 

som följer denna kontakt, utgör en central del i detta arbete. Utgångspunkt tas i en 

utvidgad syn på familjesystemet, i vilken djur betraktas som en fullvärdig 
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familjemedlem som kan ha en avgörande roll för utfallet av våldsutsatta kvinnors 

frigörelseprocess. Med ett sällskapsdjursinkluderande förhållningssätt menas därför 

att socialtjänsten i sitt arbete med våld i nära relation införlivar denna kunskap om 

djurens många gånger centrala roll i människans liv samt anpassar sina stödinsatser 

därefter. Ett förhållningssätt av detta slag vill jag mena medför 

effektiviseringsmöjligheter vad gäller erbjudet stöd.  

 Utifrån att våld i nära relation enligt både forskning och praktiker oftast 

innefattar en manlig förövare och en kvinna som utsatt (Sinisalo & Moser Hällen, 

2018), har jag i detta arbete vidare valt att avgränsa mig till frågan om mäns våld mot 

kvinnor.  

2.4.2. Min personliga förförståelse 
Med hänvisningar till objektivitet som ett inom den kvalitativa forskningen 

visserligen svåruppnått forskningsideal, betonas vikten av att forskaren på förhand 

funderar kring den egna positioneringen i relation till den forskning som ämnar 

bedrivas (Dahlberg & McCaig, 2010). I detta stycke vill jag därför behandla min 

personliga förförståelse i frågan. Genom att ha arbetat som socialsekreterare på 

enheten för försörjningsstöd samt genom ideellt engagemang i organisationer så som 

kvinnojour samt VOOV, den sistnämnda en ideell organisation som tillhandahåller 

tillfälliga jourhem till djur under tiden som dess ägare på grund av våldsutsatthet 

behöver befinna sig på skyddat boende, har jag fått insyn kring frågan från flera olika 

infallsvinklar. Denna erfarenhet har vidare kompletterats med teoretisk kunskap, 

bland annat i form av fristående kurser om grundläggande djurskydd samt mäns våld 

mot kvinnor i nära relation. Jag har dessutom tidigare skrivit ett examensarbete inom 

kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde om djurens potential i behandlingen 

av stressrelaterad ohälsa, i vilken just de fysiologiska effekterna av bandet mellan 

människa och djur samt teorin om socialt stöd var centrala delar.  

Angelägenheten i att frambringa mer kunskap i frågan sett till en svensk 

kontext synliggörs i mitt ämnesval, och genom valet av teorier blir min positionering 

till hur frågan idealt skulle hanteras än mer tydlig. Hur jag hanterat denna 

förförståelse behandlas mer ingående i den avslutande metoddiskussionen. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer tidigare forskning kring sambandet mellan våld i nära relation 

och våld mot djur behandlas. Om än vissa av dessa artiklar är skrivna för närmare 20 

år sedan, gjordes bedömningen att resultaten fortfarande var aktuella i tid. Dessa 

undersökningar kom också att kompletteras med mer nyligen utgiven forskning som 

endera svarade till resultaten i dessa äldre studier, gav en överskådlig bild av 

fenomenet eller presenterade nya upptäckter inom området. Syftet är här att ge läsaren 

en inblick i hur kunskapsläget i dagsläget ser ut i frågan.  

3.1. Sambandet mellan våld i nära relation och våld mot djur 
Om än med något varierande resultat vad gäller förekomst, är sambandet mellan våld 

i nära relation och våld mot djur väl belagt av forskning. Som en pionjär inom 

området fann exempelvis Ascione (1998) att 71 % av de 38 kvinnor som befann sig 

på ett skyddat boende i Utah hade erfarenhet av att deras partner utsatt eller hotat om 

att utsatta ett sällskapsdjur för endera fysiskt eller dödligt våld. I en senare studie 

genomförd av Flynn (2000b), framkom att 46.5 % av de 107 kvinnorna på ett skyddat 

boende i South Carolina hade erfarenheter av detta slag. Som en av få svenska 

forskare inom området, fann Holmberg (2004) att 76 % av de i hennes undersökning 

87 tillfrågade svenska kvinnojourerna hade stött på hjälpsökande med dessa 

erfarenheter.  

Vidare fann Ascione m.fl. (2007) att närmare 67 % av de barn som 

tillsammans med sin mamma befann sig på ett skyddat boende i Utah, hade bevittnat 

våld mot ett sällskapsdjur. En majoritet (78 %) av barnen ingriper dessutom endera 

verbalt eller fysiskt i våldet mot sällskapsdjuret (McDonald, Collins, Nicotera, 

Hageman, Ascione, Williams & Graham-Bermann, 2015), och även sällskapsdjuren 

kan ingripa till barnens skydd (Flynn, 2000a). Dessa resultat är av betydande vikt av 

främst tre anledningar. För det första kan bevittnandet av våld mot djur resultera i 

stort emotionellt lidande hos dessa barn (Ascione m.fl., 2007). För det andra är det 

faktum att barn tenderar att ingripa till djurets försvar en stor riskfaktor för att barnet 

själv blir mål för våldsgärningarna (McDonald m.fl., 2015). För det tredje presenteras 

data av både Krienert m.fl. (2012) och McDonald m.fl. (2015) att risken är stor att 

barn som upplevt våld mot djur själva blir våldsutövare i vuxen ålder, ett fenomen 

benämnt som the cycle of violence. Detta är därför insikter som är viktiga att 

inkorporera i utformningen av ett förebyggande arbete. 
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Studierna är vidare flera (Arkow, 2014; Ascione, 1998; Ascione m.fl., 2007; 

Flynn, 2000a; Flynn 2000b; Hageman m.fl., 2018; Stevensson m.fl., 2018) som visat 

på hur frånvaron av handlingsalternativ vad gäller tillförsäkrandet av sällskapsdjurens 

säkerhet fördröjer uppbrottsprocessen hos våldsutsatta kvinnor. I Holmbergs (2004) 

nationella undersökning hade 66 av de 87 tillfrågade kvinnojourerna erfarenhet av att 

kvinnor stannat i en våldsam relation av just denna anledning. Enligt SOSFS (2014:4) 

3 kap 7§ åligger det socialnämnden att analysera om utbudet av insatser till 

våldsutsatta svarar mot behoven i kommunen. Detta till trots framkom i en 

undersökning genomförd av Socialstyrelsen (2016a) att blott en fjärdedel av landets 

skyddade boenden, detta i både kommunal, privat och ideell regi, tar emot djur. 

Anledningar till att skyddade boenden ej erbjuder detta stöd innefattar bristande 

resurser eller utrymme, säkerhets- eller medicinska risker samt okunskap (Krienert 

m.fl., 2012; Stevensson m.fl., 2018). Av N. Nordén (personlig kommunikation, 18 

december 2018) beskrevs hur en rädsla att bli nerringda av andra verksamheter 

resulterat i en försiktighet hos de skyddade boenden som tillåter djur, att tala högt om 

detta. Detta har lett till att frågan i dagsläget främst hanteras av ideella organisationer 

(Holmberg, 2004; Stevensson m.fl., 2018), vilket kan skapa en bräcklighet i 

tillhandahållandet av stöd till denna målgrupp. Att exempelvis VOOV endast 

återfinns som sju lokalföreningar innebär nämligen att stora delar av landet 

fortfarande står utan detta alternativ. Kanske är det just denna brist som exemplifieras 

i att mer än hälften av sällskapsdjuren blir kvar med våldsutövaren (Flynn, 2000b). 
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4. TEORETISK TOLKNINGSRAM 
Härnäst kommer den teoretiska tolkningsram som ligger till grund för denna 

undersökning presenteras. Den rättsliga reglering som styr myndigheternas hantering 

av ärenden av detta slag utgör här en central del. Utifrån att syftet med 

undersökningen är inriktat på organisatoriska förutsättningar ingår i detta kapitel 

också en beskrivning av två inom socialtjänsten förekommande organisationsformer, 

nämligen en specialiserad respektive integrerad organisation. Avslutningsvis skildras 

de många positiva effekter som står att finna i bandet mellan människa och djur (the 

human-animal bond) utifrån teorin om socialt stöd (the social support theory).  

4.1. Rättslig reglering av våld i nära relation och våld mot 
djur  

Utifrån sin låga rättsliga ställning, blir djur ett effektivt maktmedel att nyttja av 

våldsutövaren (Arkow, 2014; Holmberg, 2011). Djur ska enligt djurskyddslagen 2§ 

behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djurplågeri behandlas i 

brottsbalken (BrB, 1962:700) 16 kap 13§ och innefattar att någon otillbörligen med 

uppsåt eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning, vanvård eller 

på annat sätt, utsätter djur för lidande. Av Holmberg (2011) presenteras olika typer av 

våld mot djur, innefattande exempelvis psykiskt våld där inkonsekvent behandling 

skapar en otrygghet hos djuret samt fysiskt våld i form av sparkar och slag. Vanvård, 

där djurets behov försummas, är en ytterligare form av våld mot djur enligt H. 

Striwing (personlig kommunikation 16 december 2018), en jurist som länge arbetat 

med djurrättsfrågor.  

Med s.k. precedensregler, där en lag har företräde framför en annan, 

illustreras på ett konkret sätt hur djuren- respektive människans välfärd ställs 

gentemot varandra. En anmälningsskyldighet till länsstyrelsen finns för 

djurhälsopersonal som i sin yrkesutövning får kännedom om att djur ej sköts enligt 

lagens föreskrifter (DL 28a§). För privatpersoner i sin tur infaller brottsbalkens 

bestämmelse om djurplågeri under allmänt åtal, vilket innebär en uppmaning, men 

alltså inte en skyldighet att anmäla vid vetskap eller misstanke om att djur far illa. 

Farhågor som här kan uppstå hos socialarbetaren rör risken att dömas för tjänstefel 

om tystnadsplikten bryts. Sekretessens begränsande effekt vid potentiella 

djurskyddsärenden har dock av lagstiftare tagits i beaktande, och i april 2019 träder en 

ny sekretessbrytande bestämmelse vid namn Lex Maja i kraft. Lex Maja gör det 

möjligt för personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst att häva sekretessen 



	
9 

om de påträffar djur som uppenbart utsätts för vanvård, misshandel eller som visar 

symptom på sjukdom eller allvarlig skada (Offentlighets- och sekretesslagen, 10 kap 

20a§). Detta kan betraktas som ett steg i riktningen mot ett mer 

sällskapsdjursinkluderande synssätt, samtidigt som lagen är svår att applicera vid våld 

i nära relation. Detta då informationen vid fall om våld i nära relation främst baseras 

på den hjälpsökande kvinnans egna utsagor, medan informationen som ligger till 

grund för att bryta sekretessen enligt Lex Maja ska komma från en förstahandskälla. 

Vidare får sekretessen i denna bestämmelse endast brytas om bristen i djurhållningen 

inte kan åtgärdas i samråd med djurhållaren. Vi kan här ställa oss frågande till hur 

verkningsfull en uppmaning från socialtjänsten är för att få en våldsutövande man att 

sluta använda våld mot övriga familjemedlemmar.  

Att djuren används som verktyg i våldet mot en partner kan infalla under två 

former av våld. Enligt WHO kan mäns våld mot kvinnor tas i uttryck som fysiskt-, 

psykiskt- sexuellt-, ekonomiskt- och materiellt våld samt försummelse 

(Socialstyrelsen, 2016b). Av Socialstyrelsen (2016b) omnämns djur i relation till det 

materiella våldet, vilket kan relateras till att djur i jordabalkens (1970:994) 

portalparagraf klassificeras som lös egendom, det vill säga har samma rättsliga status 

som materiella ting. Materiellt våld kan exempelvis bestå i skadegörelse av den 

våldsutsattas personliga tillhörigheter (Socialstyrelsens, 2016b). En annan 

klassificering görs av Sinisalo och Moser Hällen (2018) där våld och hot om våld mot 

djur beskrivs som en form av psykiskt våld. Exempel på psykiskt våld är hot, 

trakasserier, förlöjliganden, kontroll samt isolering (Socialstyrelsen, 2016b). 

Isoleringen innebär att kvinnans nätverk, som under en tid eventuellt skulle kunna ta 

sig an sällskapsdjuret, är begränsat. Våldet mot sällskapsdjuret kan dessutom vara en 

bidragande faktor till isoleringen, genom att kvinnan för att rå om och skydda djuret 

från den våldsutövande partnerns misshandel eller vanvård görs bunden till hemmet 

(Holmberg, 2011). Med kontroll över kvinnans ekonomi som en ofta förekommande 

del av våldsutövningen för att öka kvinnans beroende av mannen (NCK, u.å.), kan det 

här bli svårt för en kvinna som ämnar lämna våldsutövaren att ta till kostsamma 

alternativ så som djurvänliga hotell eller anlitandet av djurspensionat. Behov kan här 

uppstå av ekonomiskt stöd från socialtjänsten, som enligt socialtjänstlagen (SoL, 

2001:453, 2 kap 1§) har det yttersta ansvaret att tillhandahålla hjälp. Uttryckligen 

omnämns dock sällskapsdjur varken i socialtjänstlagen eller Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd för ekonomiskt bistånd (2013:1) samt våld i nära 
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relationer (2014:4). I försörjningsstödet, vilket avser täcka månatligen återkommande 

kostnader utifrån en riksnorm, inkluderas ej kostnader för sällskapsdjur 

(Socialstyrelsen, 2013). Om särskilda skäl föreligger kan dock bistånd utöver vad som 

ingår i riksnorm beviljas (SoL 4 kap 2§) och biståndet kan då även räknas till en 

högre nivå (SoL 4 kap 3§). Exempel på dessa särskilda skäl ges i tidigare domar från 

kammarrätten, där ansökningar om bistånd för hjälp med sällskapsdjur bifallits med 

motiveringen att djurhållaren lidit av omfattande fysiska eller psykiska 

funktionshinder eller har stora begränsningar i socialt kontaktnät (se som exempel mål 

902-08, 2212-08 samt 5796-10). I majoriteten av fallen tycks dock kammarrätten 

stödja socialtjänstens avslagsbeslut vad gäller bistånd om hjälp med ett sällskapsdjur 

(se som exempel mål 826-13, 1659-15, 50-16, 2976-16 och 2034-03), vilket ofta sker 

med hänvisning till ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om att hållandet 

av djur ej är att betrakta som nödvändigt för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå (RÅ 1992 ref. 42). Då det endast är de bifallsbeslut från 

förvaltningsrätten som socialtjänsten väljer att överklaga som kommer kammarrätten 

till handa, ger dessa tidigare domar dock inte en uttömmande bild om hur ärenden av 

detta slag som regel hanteras av socialtjänsten. Exempelvis synliggörs här inte de 

eventuella bifallsbeslut som ges av socialtjänsten och ej heller de eventuella klienter 

som väljer att avstå från att överklaga erhållet avslagsbeslut. Ingen av dessa 

ovannämnda domar rör heller hjälp med sällskapsdjur vid våld i nära relation, i vilka 

andra typer av skäl kan antas påverka bedömningen och där också andra möjligheter 

ges socialtjänsten. I SoL 5 kap 11§ föreskrivs nämligen att särskilt beaktande ska tas 

till kvinnor och barn som upplevt våld i nära relation och att dessa ska erbjudas stöd 

som möjliggör för dem att förändra sin situation. I samtalet med N. Nordén (personlig 

kommunikation, 18 december 2018) framkom dock hur socialtjänsten vid minst två 

tillfällen av våld i nära relation har erbjudit djurhållaren ekonomiskt bistånd för 

avlivningskostnaderna av djuret. Ett tillvägagångssätt av detta slag är direkt 

motstridigt det sällskapsdjursinkluderande förhållningssätt jag med detta arbete 

uppmanar till.   

4.2.  En specialiserad respektive integrerad socialtjänst 
En ökad grad av specialisering av den svenska Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

har genomförts sedan 80-talet (Morén, Blom, Lundgren & Perlinski, 2010) där cirka 

93 % av landets kommuner i dagsläget präglas av en specialiserad organisationsform 
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(Lundgren, Blom, Morén & Perlinski, 2009). Med begreppet horisontell 

specialisering exemplifierar Bergmark och Lundström (2007) hur det sociala arbetet 

delas upp utifrån funktioner så som utredning eller behandling, klientel eller använd 

metod. Vanligast förekommande formen av specialisering inriktar sig på klienternas 

problembild, där arbetet delas upp på enheter så som missbruk, psykisk ohälsa, 

försörjningsstöd eller barn- och ungdomsvård (Lundgren m.fl., 2009). Motivationen 

bakom en mer specialiserad organisationsform är effektivisering genom att 

socialarbetarna besitter spetskompetens inom ett avgränsat område (Lundgren m.fl., 

2009), vilket dock har visat sig medföra svårighet att möta problem av mer komplex 

karaktär (Bergmark & Lundström, 2007).  

Denna organisationsform föregicks av ett socialt arbete präglat av integration, 

generalistkompetens och helhetssyn (Bergmark & Lundström, 2007). Hela det 

sammanhang som klienterna befann sig i skulle här tas i beaktning och genom att var 

socialarbetare arbetade med flera former av social problematik sökte man undkomma 

ett stigmatiserande kategoriserande av klienter och att dessa skulle behöva möta ett 

stort antal olika socialarbetare (Lundgren m.fl., 2009).  

Båda dessa organisationsformer finns representerade i denna undersökningens 

urval, och återkopplas i analysen till min andra frågeställning.    

4.3.  Bandet mellan människa och djur 
Som ett tvärvetenskapligt forskningsområde behandlar Antrozoologin relationen 

mellan människa och djur. Enligt Håkansson m.fl. (2008) ingår sällskapsdjur i 

närmare hälften av de svenska hushållen. Med hänvisningar till ekologisk systemteori 

betonas hur bandet mellan människa och djur är starkt och att djuren idag inte bara 

betraktas som familjemedlemmar (Faver & Strand, 2003; Risley-Curtiss, 2010) utan 

även potentiella arbetskollegor. Med grund i det innovativa arbetet av barnpsykologen 

Boris Levinson under 60-talet, används nämligen djur idag inom flera områden av 

sjukvården (Risley-Curtis, 2010), vilket animal-assisted therapy (AAT), 

human/companion-animal therapy (H/C-AT) samt animal-assisted interventions 

(AAI) är exempel på.  

Utifrån djurens terapeutiska potential menar många forskare (Risley-Curtiss, 

2010; Stevensson m.fl., 2018; Tedeschi, Fitchett & Molidor, 2005) att djur i större 

grad borde inkorporeras även i det sociala arbetet. I Risley-Curtiss (2010) 

undersökning framkom att 23.3 % av de 1621 socialarbetarna i USA, inkluderade djur 
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i sin dagliga praktik, men att blott 4.3% hade fått utbildning i hur detta kunde göras. 

Med begreppet Animal assisted social work (AASW) ger Tedeschi m.fl. (2005) 

exempel på hur djurens närvaro i behandling av klienter med en historia av negativa 

mänskliga relationer, bidrar till fysisk, emotionell och social läkning. Genom att 

erbjuda en trygg terapeutisk miljö kan djur stimulera klienternas motivation till 

deltagande i behandling och genom att ge chans till social träning främjas klienternas 

möjligheter till återintegrering i samhället (Tedeschi m.fl., 2005). Vad gäller våld i 

nära relation kan sällskapsdjuren, som en respondent i Hagemans m.fl. (2018) 

undersökning betonade, vara en fråga om den skyddssökandes både fysiska säkerhet 

och emotionella hälsa. Detta bland annat då erfarenheten av våld mot ett sällskapsdjur 

kan innebära stort emotionellt lidande för både kvinnor och barn (Ascione m.fl., 

2007) samt en fortsatt oro och saknad efter de sällskapsdjur som tvingats lämnas kvar 

(Flynn, 2000b; Stevensson m.fl., 2018). Denna oro för sällskapsdjurens välbefinnande 

medför dessutom en stor risk att skyddssökande kvinnor återvänder till de hem de 

flytt ifrån (Flynn, 2000a; Hageman m.fl., 2018, Stevensson m.fl., 2018). Med 

hänvisning till dessa effekter menar Hageman m.fl. (2018) att skyddade boenden som 

tillåter hjälpsökande kvinnor att ta med sig sina sällskapsdjur är det bästa alternativet.  

4.3.1.  Fysiologiska effekter av våld och bandet mellan människa och 
djur 

Kortisol, adrenalin och noradrenalin är tre centrala hormoner i det sympatiska 

nervsystemet som aktiveras vid hotfulla eller prestationskrävande situationer (Risberg, 

2016), så som är fallet vid våldsutsatthet. Utifrån en dämpande funktion på 

immunförsvaret kan dock en långvarig kortisolfrisättning ge många skadliga 

konsekvenser vad gäller en individs hälsa (Westman, 2016). Med en komplementär 

funktion, möjliggörs i sin tur kroppslig och mental återhämtning vid en aktivering av 

det parasympatiska nervsystemet (Risberg, m.fl., 2016). Som ett centralt hormon i 

detta system, är oxytocin främst känd för sin funktion vid förlossning, amning samt 

anknytning mellan moder och barn men också i främjandet av övriga sociala 

beteenden (Risberg m.fl., 2016). I sin forskningsöversikt visar Julius, Beetz, 

Kotrschal, Turner och Uvnäs-Moberg (2012) på hur studierna är flera som påvisat en 

oxytocinfrisättning hos individer som endera rörde vid eller observerade ett djur, med 

bland annat lägre nivåer av stresshormoner, sänkt puls och blodtryck samt en 

minskning av självrapporterad ångest och depression som följd. 
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4.3.2. Teorin om socialt stöd  
För att dessa ovanstående positiva effekter ska uppstå, behöver ett emotionellt band 

finnas mellan människan och djuret (Julius m.fl., 2012). Forskarna är här flera 

(Arkow, 2014; Flynn, 2000a; Flynn, 2000b; Krienert m.fl., 2012; McDonald m.fl., 

2015; Risley-Curtiss, 2010) som lyfter hur sällskapsdjur kan innebära en viktig källa 

till stöd för sin ägare vid stunder av kris. Enligt teorin om socialt stöd kan stödet delas 

in i fyra former: (1) emotionellt och (2) instrumentellt stöd, samt stöd via (3) 

information eller (4) fysisk kontakt (Julius, m.fl., 2012). Genom att erbjuda sin ägare 

tröst (Arkow, 2014; McDonald m.fl., 2015), villkorslös kärlek (Flynn, 2000a), 

acceptans (Risley-Curtiss, 2010) samt trygghet och glädje (Håkansson m.fl., 2008; 

Tedeschi m.fl., 2005) infaller stödet från ett djur i den första av dessa punkter. Djur 

kan också uppfylla den fjärde formen av stöd, där de genom sin fysiska närvaro kan 

minska ensamhet och isolering samt utifrån sitt omsorgsbehov ge sin ägare mening att 

fortsätta kämpa för ett liv fritt från våldsutsatthet.  
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5.  METOD 
I detta kapitel kommer vald metod för genomförandet av denna undersökning 

presenteras, följt av en beskrivning av undersökningens tillförlitlighet, äkthet samt 

etiska överväganden. 

5.1.  Forskningsdesign 
Utifrån en explorativ ansats ämnade jag med denna undersökning bringa fram en 

bredd av information kring den i inledningen identifierade kunskapsluckan. Med den 

kvalitativa metodens mål att undersöka fenomen utifrån de sociala aktörernas egna 

perspektiv samt den flexibilitet som erbjuds via kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011), bedömdes denna forskningsdesign som bäst lämpad för 

datainsamlingen i denna undersökning. Individuella intervjuer hölls avskilt på 

respektive informants arbetsplats och tog mellan 30-60 minuter att genomföra. 

5.1.1. Operationalisering och framtagande av intervjuguide 
Som ett initialt steg genomfördes en operationalisering av den första av 

undersökningens frågeställningar (se figur 2 här nedan), där begreppet organisatoriska 

faktorer delades in i ett antal kategorier och underkategorier. Tillsammans med den 

teoretiska tolkningsram som ovan presenterats, låg denna operationalisering därefter 

till grund för formulerandet av ett antal intervjufrågor, vilket enligt Dahlberg och 

McCaig (2010) är en illustration av ett deduktivt tillvägagångssätt. Intervjufrågorna 

sammanställdes därefter i en intervjuguide (se bilaga 4), vilket enligt Bryman (2011) 

kan liknas vid ett manus innehållande ett antal teman som ska behandlas av var 

informant men som samtidigt tillåter en ofixerad ordningsföljd och att fördjupande 

följdfrågor ställs under intervjuns gång. Viktigt att här understryka är att denna 

operationalisering är skapad av mig, varmed de identifierade organisatoriska 

faktorerna med stor sannolikhet skulle kunna kompletteras med ytterligare kategorier 

av andra forskare. 
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Figur 2: Operationalisering organisatoriska faktorer.  

 

Ett antal förtydliganden kan här vara på sin plats. Till en början antogs här 

underkategorin ekonomi visserligen vara en betydande organisatorisk faktor i 

tillhandahållandet av stöd, men utifrån socialarbetarens förmodade bristande insyn i 

frågan antogs denna underkategori bli svår att behandla mer ingående i intervjuerna. 

Ekonomi berördes därför istället som en fråga om prioriteringar.  

I underkategorin utbildning aktualiseras min andra frågeställning. Utifrån att 

en specialiserad organisation innebär specialistkunskap inom ett avgränsat område 

antas organisationsformen påverka både erfarenhet och erhållen utbildning i frågan.  

Underkategorin intresse återkopplar i sin tur till min tredje frågeställning. 

Socialarbetarens intresse, både i den specifika frågan och i djur generellt, antogs 

kunna inverka på hur denne hanterar ärenden av detta slag, vilket också styrktes vid 

pilotintervjun. Även underkategorin stöd från ledning aktualiseras vid denna tredje 

frågeställning, i och med att socialtjänstlagen i egenskap av ramlag ger socialarbetare 

visst tolkningsutrymme. Socialarbetarnas inställning till sällskapsdjur antogs här 

kunna påverka hur detta tolkningsutrymme nyttjas i praktiken. 

5.1.2.  Urval 
Urvalet till min undersökning baseras på främst två överväganden. Den första av 

dessa rör vilken enhet inom socialtjänstens organisation som främst berörs av frågor 
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av detta slag. Vid vidare efterforskning uppenbarade sig här snart en skillnad mellan 

olika kommuner vad gäller ansvarig enhet. Om än med olika benämningar i olika 

kommuner, har jag som en del i avidentifieringen valt att använda ”kvinnofrid” som 

ett samlingsnamn för de enheter som specifikt arbetar med kvinnors utsatthet för våld 

i nära relation. I vissa kommuner delas ansvaret mellan enheten för försörjningsstöd 

och enheten för kvinnofrid, i andra kommuner åligger hela ansvaret på enheten för 

kvinnofrid, och i ett tredje alternativ, som ofta tycktes vara fallet i mindre kommuner, 

hanteras frågan av ett antal socialarbetare med ett gemensamt ansvar över alla former 

av vuxenärenden i kommunen. För vidare information kring hur ansvaret var fördelat 

i den kommun som respektive informant arbetade inom se figur 4.  

Det andra övervägandet rör vilken position inom den valda enheten som antas 

kunna ge den mest rättvisande bilden av hur frågan brukar hanteras i det praktiska 

arbetet. Genom att ha delegation på beslutsfattandet i frågan tillsammans med mer 

praktisk erfarenhet av att möta ärenden av detta slag, antogs socialsekreterare kunna 

ge en mer faktisk bild av hur dessa ärenden hanteras i dagsläget samt de eventuella 

utmaningar som i detta arbete kan uppkomma. För att säkerställa att intervjuerna 

skulle frambringa användbar information sattes följande två kriterium för deltagande; 

att socialarbetaren var verksam inom området våld i nära relation samt att denne hade 

stött på ett ärende av våld i nära relation där sällskapsdjur på något sätt hade varit 

inblandade. Mitt urval är således målinriktat; en urvalsmetod som enligt Bryman 

(2011) samt Dahlberg och McCaig (2010) baseras på informanternas förmodade 

relevans för den forskningsfråga som ligger för hand.  

Deltagare till undersökningen efterlystes genom att ett mail (se bilaga 2) 

skickades till en enhetschef respektive 1:e socialsekreterare inom två kommuner i 

Mellansverige. Det visade sig dock vara svårt att få till stånd ett tillräckligt antal 

informanter från dessa två kommuner, varmed efterlysningen kom att skickas till 

totalt tolv kommuner i Mellansverige. Av dessa gav tre kommuner återbud då det hos 

dem inte fanns någon socialarbetare som uppfyllde urvalskriterierna. Mitt slutgiltiga 

urval bestod av sex socialarbetare från sex kommuner i Mellansverige. Av dessa 

arbetade fem som socialsekreterare och en som behandlare och samordnare vid våld i 

nära relation, varmed jag för dessa valt att använda samlingsnamnet ”socialarbetare”. 

Valet att inkludera den sistnämnda i mitt urval baserades på att en central uppgift i 

hennes yrkesroll var att leda kommunens utvecklingsarbete vad gäller arbetet med 

våld i nära relation. Informanterna kommer i det vidare arbetet avidentifieras, och 
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hänvisas istället till med en siffra (ex. informant 1, informant 2 o.s.v.). Informanternas 

ålder och etnicitet bedömdes ej vara av relevans för denna undersökning, och 

efterfrågades således inte.  

5.1.3. Pilotundersökning 
Utöver att ge möjlighet för forskaren att prova på intervjusituationen och vilken 

respons som intervjuguiden kan frambringa, ges via en pilotundersökning chans till 

revidering av frågorna innan den slutgiltiga datainsamlingen ska äga rum (Bryman, 

2011). Intervjuerna i denna undersökning föregicks således av en pilotintervju med en 

administratör verksam inom en av de deltagande kommunerna. Om än ej skolad i 

socialt arbete och verksam med de arbetsuppgifter som följer därtill, hade 

pilotinformanten god insyn i hur frågan hanterades i denna kommun. Pilotintervjun 

hölls i ett avskilt rum på pilotinformantens arbetsplats, spelades in på diktafon och tog 

cirka 45 minuter att genomföra. I samtalet efter intervjun uttryckte pilotinformanten 

att frågorna varit många till antalet, och då vissa av frågorna hade resulterat i snarlika 

svar var jag av samma uppfattning. Valet gjordes därför att radera eller kombinera 

åtta av följdfrågorna. Utifrån att två frågor behövde specificeras under pilotintervjun, 

gjordes även ett förtydligande av dessa i intervjuguiden. Den slutgiltiga 

intervjuguiden återfinns i bilaga 4. 

5.2.  Analys 
Inhämtad data kom därefter att bearbetas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Denna analysmetod baseras på ett systematisk kategoriserande av den information 

som framkommer vid exempelvis intervjuer och att forskaren söker finna 

bakomliggande teman i det som sagts (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att 

transkriberingarna genomlästes, relevanta citat valdes ut och kondenserades från vilka 

därefter återkommande teman hos de olika informanterna kunde identifieras. I figur 3 

sammanfattas identifierade teman och subteman, och exempel på genomförd kodning 

återfinns i bilaga 5.  

5.3.  Undersökningens tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet är de kvalitativa studiernas motsvarighet till de kvantitativa studiernas 

validitet och reliabilitet. Begreppet tillförlitlighet delas av Bryman (2011) in i fyra 

underkategorier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet till 

konfirmering. Med avsikt att tillförsäkra sig att vald metod undersöker det den avser 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014) presenteras respondentvalidering som ett 
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verktyg för ökad trovärdighet (Bryman, 2011). För att säkerställa att inkommen data 

blivit korrekt uppfattad och redovisad skickades därför de sammanställda resultaten 

till informanterna via mail, varmed möjlighet gavs till korrigeringar. Perioden för 

detta var 26 december 2018 till 8 januari 2019. Att ingen återkoppling här gavs kan 

endera bero på att det under denna period fanns många lediga dagar, men också att vi 

inför intervjuerna gjort överenskommelsen att resultaten kunde anses som korrekt 

redovisade om informanterna ej hörde av sig.  

Överförbarhet avser i sin tur till vilken grad resultaten är möjliga att applicera 

på andra situationer eller delar av befolkningen (Dahlberg & McCaig, 2010). Utifrån 

ett begränsat urval har jag inga ambitioner att generalisera de resultat som följer 

denna undersökning, utan målet är snarare att ta fram en fördjupad förståelse i frågan. 

Att informanter från sex olika kommuner deltog vill jag dock betrakta som en möjlig 

fingervisning till hur frågan tenderar hanteras, vilket kan utgöra en användbar grund 

för fortsatta undersökningar inom området.  

Med den tredje punkten, pålitlighet, avses om undersökningens ”[…] resultat 

kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 295). Pålitligheten kan ökas genom att undersökningen präglas av en hög 

grad transparens där alla steg i forskningsprocessen samt argument för de 

överväganden som gjorts tydligt redogörs för. Detta har jag sökt åstadkomma genom 

att systematiskt beskriva mina överväganden, bifoga bilagor i vilka genomförandets 

olika steg framgår samt genom en frodig användning av ordagranna citat i 

resultatkapitlet gett läsaren tillgång till informanternas egna ord varmed de kan följa 

genomförd analys. Med begreppet auditing, ger Bryman (2011) ett ytterligare 

exempel på hur pålitligheten kan ökas, genom att undersökningen granskas av 

kollegor. Som ensamforskare i detta arbete har min handledare här agerat som 

konstruktiv kritiker i samtliga av forskningsprocessens stadier. Jag har dessutom tagit 

hjälp av Helena Striwing, en jurist med särskild kompetens på just djurrättsfrågor, 

som korrekturläste avsnittet om rättslig reglering.  

Vidare innebär konfirmering ”[…] att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning” (Bryman, 2011, s. 355) påverka 

undersökningens genomförande. Som vi i inledningen sett, blev min positionering i 

frågan en utmaning att ständigt ha i åtanke och söka kontrollera. Förutom att jag 

under intervjuerna försökte uppvisa en neutral framtoning, vad gäller kroppsspråk och 

tonfall, sökte jag minska min eventuella påverkan på datainsamlingen genom att 
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intervjuguiden bestod av många öppna frågor. På detta sätt vill jag mena att en bredd 

av informanternas uppfattningar kunde fångas, där min egna ståndpunkt förblev i 

periferin.  

Ett sista kvalitetskriterium omnämnt av Bryman (2011) är äkthet, vilket bland 

annat innefattar att resultaten speglar den mångfald av uppfattningar som finns 

människor emellan, leder till en ökad förståelse hos informanterna samt är användbara 

i eventuellt förbättringsarbete. Genom att ökad förståelse är det övergripande målet 

med denna undersökning, anser jag att samtliga av dessa punkter är uppfyllda. Att 

några av informanterna dessutom efterfrågade en kopia på det färdiga arbetet, 

betraktar jag som ett bevis på frågans aktualitet.  

5.4.  Etiska överväganden 
Inför undersökningen besvarades en blankett om Forskningsetisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor (se bilaga 1), där samtliga frågor gavs svaret 

nej varmed ansökan om forskningsetisk prövning ej behövde lämnas till högskolans 

Forskningsetiska nämnd. 

5.4.1. Informations- och samtyckeskravet 
Informations- och samtyckeskravet innebär att informanterna ges vetskap om studiens 

syfte, att medverkan baseras på samtycke samt att denna medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav kontrollerades för 

genom att intervjuerna föregicks av att informerat samtycke inhämtades från 

informanterna. Detta skedde genom att ett informationsbrev (se bilaga 3) både gavs 

skriftligen samt behandlades muntligt innan intervjun.  

5.4.2. Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska tillförsäkras anonymitet och att 

materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Full 

anonymitet kunde utlovas genom hela forskningsprocessen, vilket åstadkoms genom 

att informanternas namn, de kommuner i vilka dessa var verksamma samt i vilket 

landskap dessa kommuner ingick i avidentifierades redan vid transkriberingen. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon, från vilken sedan transkriberingarna 

genomfördes. På detta sätt behövde inspelningarna aldrig överföras till annat media. 

Endast min handledare gavs tillgång till de avidentifierade transkriberingarna för att 

möjliggöra stöd i den senare analysprocessen, vilket jag också informerat 

informanterna om. Den insamlade informationen förvarades oåtkomlig för obehöriga, 
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och endast jag som forskare hade tillgång till inspelningarna, vilka efter satt senaste 

datum för respondentvalidering raderades.  

5.4.3. Nyttjandekravet 
Enligt nyttjandekravet ska en tydlighet råda kring hur det framkomna materialet avser 

användas (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna gavs i informationsbrevet 

information om att det färdigställda arbetet skulle presenteras skriftligt i form av ett 

examensarbete som efter godkänt resultat skulle offentliggöras på DiVA portal, samt 

muntligt vid en FoU-marknad på Högskolan i Dalarna i januari 2019.  
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6. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten. Kapitlet är indelat utifrån de två teman och totalt 

sju subteman som kunde utrönas vid genomläsningen av transkriberingarna. Dessa 

återfinns i sammanfattad form i figur 3 här nedan. Genomförd tematisering 

förtydligas genom att citat från transkriberingarna har infogats i den flytande texten.   

 
Teman Subteman 

Socialarbetarnas inställning till djur. • Djurens betydelse och funktion som 

motivation till att inkludera djur. 

• En frustration hos djurvänner.  

• Hierarkiskt förhållande mellan människa och 

djur. 

Organisatoriska förutsättningar för att inkludera 

djur 

• Erfarenheter och skilda uppfattningar 

huruvida djur vid dessa ärenden utgör ett 

problem eller ej. 

• Kunskap och att fråga som viktiga 

förutsättningar för ökad medvetenhet kring 

djurens roll.  

• Upplevda utmaningar och efterfrågade 

förbättringar.  

• Svårigheter som medföljer en integrerad 

respektive specialiserad organisationsform.  

Figur 3: Från intervjuerna identifierade teman och subteman. 

6.1.  Bakgrundsinformation 
Samtliga av de deltagande informanterna var kvinnor, och hade mellan två till åtta års 

yrkeserfarenhet av att arbeta med våld i nära relation.  

6.2.  Socialarbetarnas inställning till djur   
6.2.1. Djurens betydelse och funktion som motivation till att inkludera 

djur 
Samtliga informanter hade erfarenhet av egna djur, detta endera i form av att de haft 

djur tidigare i livet (informant 1, 3, 5) eller att de äger djur i dagsläget (informant 2, 4, 

6). Alla var också av uppfattningen att djur kan ha en viktig betydelse i människans 

liv, samtidigt som denna betydelse beskrevs variera mellan olika människor 

(informant 5 och 6) och faser i livet (informant 4). Exempelvis beskrevs djuren i 

termer av familjemedlemmar av både informant 1, 4 och 6, och som informant 6 

underströk var det ”[…] inte ett helt hem om det inte finns en katt, så så viktigt är 
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det”. Djurens betydelse specificerades med ord så som källa till ”trygghet” 

(informant 1, 2, 3, 5 och 6), ”glädje” (informant 1), ”stöd” (informant 1 och 6) samt 

”sällskap” och ”social kontakt” (informant 1, 3 och 5). Av informant 4 beskrevs hur 

”[…] kärleken till djuret och de ansvar man känner för djuret som gör att man vill 

vara kvar och kanske håller i”. Kontakten till ett djur beskrevs även främja 

utvecklingen av ansvarskännande, omhändertagande (informant 1 och 2), samt 

empatiutvecklingen hos barn (informant 2).  

Bandet mellan en person och dennes sällskapsdjur innebär att detta blir ”[…] 

ett väldigt effektivt sätt att liksom dra in djuren i konflikten […] djur står människan 

nära och man blir väldigt ledsen om ens djur far illa” (informant 1). Att nyttja djuren 

i våldsutövningen sa enligt informant 5 en del om våldets karaktär:  

 
”[…] om den person som utsätter kvinnan […] om den också ger sig på husdjur så 

säger ju det något om den personen tänker jag […] att det också kan vara ett sätt att 

utöva makt mot kvinnan […] att man ger sig på det som är betydelsefullt, som man vet 

skadar”.  

 

Detta var bland annat anledningen till att många av informanterna strävade efter att 

inkludera djuren i sina bedömningar om stöd. Två av informanterna (3 och 4) lyfte 

hur djuren kan innebära ett särskilt viktigt stöd för kvinnor som är skyddsplacerade, 

vilket exemplifieras i följande citat: ”[…] just i en sådan krissituation att man kanske 

behöver ha kvar den delen […] ja men att man ska ha någonting kvar […]” 

(informant 4). Även informant 2 lyfte svårigheten i att vid en placering tvingas lämna 

allt bakom sig. Till detta kan även tilläggas att informant 5 beskrev djur som en källa 

till ”tröst”. Risk finns dessutom att en kvinna som separeras från sitt djur av oro inte 

kan tillgodogöra sig den hjälp som erbjuds, vilket utgjorde ett ytterligare viktigt skäl 

till att inkludera djur enligt informant 4:  

 
”[…] jag vet vad hunden betydde för henne, och då tycker jag att för att hon ska få 

den bästa vården så behöver hunden vara där för annars kommer hon inte kunna 

fokusera på något annat, för då kommer hon oroa sig för hunden”.		

	

6.2.2.  En frustration hos djurvänner 
Ett eget djurintresse kunde påverka de känslor som uppkom hos socialsekreterarna vid 

ärenden av våld i nära relation där djur förekom. Informant 2 sa här exempelvis ”ja, 
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jag tycker att det är jobbigt, men det är ju för att jag har ju mycket djur själv”. Vidare 

gav två socialarbetare uttryck för en frustration som kunde uppstå vid denna typ av 

ärenden. I termer av eldsjäl beskrevs exempelvis hur bristen på alternativ inneburit att 

informant 1 på sin fritid ställt upp för att hjälpa en stödsökande kvinna med sina djur, 

detta både genom att mata djuren till bortresta stödsökande kvinnor men också genom 

att vid ett tillfälle efter godkännande från sin chef tagit hem ett djur. En liknande 

frustration illustreras även av informant 2, som beskrev hur hon ”[…] som är 

djurälskare, tycker ju att det är ganska jobbigt, alltså det blir så här att jag kan ta 

hunden bara du kommer dit […]”. Dock förstod informant 1 här att detta 

tillvägagångssätt också medförde risker där hon exempelvis ej kan förvänta sig 

kompensation av arbetsgivaren om djuret skulle vara med om en olycka.  

6.2.3. Hierarkiskt förhållande mellan människa och djur   
Flera av informanterna gav uttryck för hur en konflikt kunde uppstå vad gäller frågor 

om kvinnofrid respektive djurskydd. Till att börja med betonades av både informant 1 

och 4 hur socialtjänsten inte har någon skyldighet att hjälpa till med djur. Som 

informant 6 beskrev det:  

 
”[…] vi, alltså socialtjänsten har ju inte uppdraget att jobba med djur och därför har 

man ju perspektivet på vad gör det med den här mamman och barnen om vi inte 

hjälper dom att placera djuret, så djuret blir skyddat […] det blir ju sekundärt”. 

 

Informant 5 var den enda som nämnde hur ett sällskapsdjurs inkluderande 

förhållningssätt skulle innebära fördelar för både människa och djur: […] att djuren 

också kommer bort från den miljön om det är djuret som blir slaget och utsatt så vill 

man ju inte det heller utan att djuret ska få det bättre också”. Informant 1, 4, 5 och 6 

var dock av åsikten att det yttersta ansvaret över djuren skulle ligga på djurägaren 

själv. ”[M]en vi är ändå skyldiga att hjälpa till om en person inte själv kan lösa 

situationen”, beskrev informant 1 vidare. Även informant 6 lyfte hur socialtjänstens 

ansvar börjar vid om djuret blir ett hinder för en våldsutsatt kvinna att lämna 

relationen, där de via ett ingripande ”[…] kan undvika våld, vi kan undvika mord 

kanske […]”, vilket var grunden till ett beslut inom organisationen att djuren skulle 

inkluderas i möjligaste mån. Informant 4 beskrev hur socialtjänsten i sitt arbete ”[…] 

ska ju utgå från individens behov och är det viktigt för individen att ha djur med så 

tänker jag att det är så man får göra”. Här framkom dock skilda meningar vad gäller 
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socialtjänstens möjligheter att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader för djur i och 

med en skyddsplacering av djurets ägare. Samtidigt som informant 2 beskriver hur 

närvaron av djur ej påverkar hennes bedömning, fick djuren i denna kommun ej 

innebära en extra kostnad i de insatser som beviljades. Detta relaterade informant 2 

till en begränsad handlingsfrihet hos socialarbetare:  

 
”[…] vi kan placera en skyddad kvinna, det är en kostnad som vi tar, men vi tar ju 

inte en kostnad för djuret, för det lägger vi ju på kvinnan att lösa, så där tänker jag att 

det skulle vara en större frihet om man […] också godtog, liksom, kostnad för djuren 

under en period”.  

 

För att undkomma detta dilemma där en placering riskerar bli en kostnadsfråga, hade 

många av de privatägda skyddade boenden som informant 4 använde sig av gjort till 

regel att placeringen av djuret ingick i kvinnans dygnskostnad. Å andra sidan 

beviljades kostnader för djurets placering i de kommuner som informant 3 och 6 

arbetade inom. Informant 5 var här osäker huruvida kommunen skulle bevilja 

kostnader för djur vid denna typ av ärenden, samtidigt som socialsekreterarna här 

gavs relativt stort handlingsutrymme då ”[…] vi har ju sagt att är vid våld i nära 

relation så behöver man också kanske tänka lite utanför ramarna, att man kanske 

hjälper till med saker som man kanske inte hjälper till med i andra ärenden […]”. 

Även informant 4 var av uppfattningen att hon i dessa ärenden gavs stort 

handlingsutrymme.  

 Vid fall om djur som far illa blir det hierarkiska förhållandet mellan 

människor och djur desto tydligare. Informant 4 ansåg här att ”[…] människan måste 

ju ändå ha fokuset […]” samt ”[…] någonstans måste ju människans behov gå 

först”.  Avvägningen om att inte anmäla vetskapen om djur som far illa var således 

för informant 4 självklar: ”[…] vi kan ju inte riskera kvinnans liv för att ta rätt på 

djuret […] hunden får härda ut”. Även informant 6 var av liknande uppfattning:  

 
[…] om ett djur far illa och människor far illa så behöver vi ju kanske tänka på att 

inte göra det värre för människorna i första hand genom att storma till länsstyrelsen 

på en gång, det kan bli fel, och då kan vi utsätta dom här människorna så man måste 

ju vara väldigt försiktig”.  
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Samtidigt ansåg informant 6 också att socialarbetare ska ingripa och anmäla till 

länsstyrelsen vid vetskapen om uppenbar misshandel mot djur; en uppfattning hon 

dock visste inte var lika självklar hos alla socialarbetare i kommunen. Informant 1 

beskrev här hur det i dagsläget inte finns någon anmälningsplikt hos socialarbetare 

vad gäller djur som far illa, och av informant 5 uttrycktes en osäkerhet om hur hon vid 

ett sådant fall skulle agera. ”Men är det i ett sådant läge då behöver man ju göra 

någon parallell […]” betonade dock informant 6 vidare, innebärande att samtidiga 

insatser behöver ges kvinnan att undkomma våldet då länsstyrelsens ingripande 

medför risken att mannen blir varse kvinnans myndighetskontakter. 

 Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur samtliga informanter hade egen 

erfarenhet av djur och ansåg att djur kan ha en viktig betydelse i människans liv. 

Utifrån detta sökte de flesta informanterna i möjligaste mån inkludera djur i sitt arbete 

med våld i nära relation. Detta arbete kunde dock bromsas av att djuren i sig ej ansågs 

ingå i socialtjänstens ansvarsområde, bristande handlingsutrymme för socialarbetarna 

att bevilja kostnader för djur samt begränsningar i tillgängliga alternativ så som 

skyddade boenden som tar emot djur.  

6.3.  Organisatoriska förutsättningar för att inkludera djur  
6.3.1.  Erfarenheter och skilda uppfattningar huruvida djur vid dessa 

ärenden utgör ett problem eller ej 
Samtliga informanter hade erfarenhet av ärenden om våld i nära relation där djur på 

något sätt hade varit inblandade. Denna erfarenhet bestod av att klienter berättat om 

hur djur endera hotats (informant 1), skadats (informant 1, 2 och 4) eller dödats 

(informant 1), men också att djur funnits med i bilden men att dessa inte hade varit 

utsatta för våld (informant 3, 5 och 6). Erfarenhet av att djur också nyttjats som 

utpressning mot barn vid vårdnadstvister framkom i intervjun med informant 1 som 

beskrev följande: ”[…] då kan man liksom lägga lite skuld hos barnet du måste 

komma hit och sköta om djuret, du måste komma hit och ge djuret mat”.  

Vidare fanns erfarenhet hos några av informanterna (1, 2, 4 och 6) att kvinnor 

tackat nej till stöd om sällskapsdjuret inte kunde inkluderas i den erbjudna 

stödinsatsen. Om än ej i form av egen erfarenhet nämnde informant 3 en vetskap att 

detta skett i andra delar av landet vilket hade gjort arbetslaget uppmärksamma på 

denna risk. Av informant 4 lyftes här det i media mycket uppmärksammade fallet med 

Lotta Rydholm som mördades av sin före detta partner: ”[…] Lotta som blev 
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ihjälslagen och hade erbjudits boende men utan hunden, att hunden skulle placeras 

på något annat ställe och att hon valde att inte gå in i den här skyddsplaceringen då 

[…]”.  

Informant 2, 4 och 6 hade här erfarenheten att kvinnorna i de flesta fall själva 

kunde hitta en lösning för sina djur. Om så dock ej var fallet, såg 

handlingsalternativen lite olika ut i de respektive kommunerna. I kommunen där 

informant 1 arbetade tog kommunens skyddade boende ej emot djur, och hon trodde 

ej heller att plats skulle kunna köpas från kvinnojouren i kommunen vilka erbjöd plats 

till djur. Istället hänvisades de hjälpsökande klienterna i denna kommun till VOOV. I 

kommunen där informant 2 var verksam användes endera en kvinnojour belägen i 

kommunen vilka kunde ta emot djur, eller kvinnojour i annan kommun. I kommunen 

där informant 3 arbetade fanns en jourlägenhet avsatt för våldsutsatta med djur samt 

en särskild bil som djuren kunde transporteras i. Beroende på kvinnans skyddsbehov 

kunde plats även köpas av privat aktör. I kommunen där informant 4 var verksam 

brukade plats som regel köpas av privat aktör, men undantag hade också gjorts där en 

skyddssökande kvinna med djur hade placerats i en kommunal jourlägenhet som efter 

placeringens slut fick saneras undan eventuella allergener. Informant 5 visste ej om 

den kvinnojour som kommunen har avtal med tar emot djur. I kommunen där 

informant 6 arbetade fanns avtal med kvinnojour som dock ej tog emot djur men som 

var behjälplig med att finna andra jourer där djur var välkomna. Även privata 

skyddade boenden, VOOV och kattjourhem var alternativ som hade använts i denna 

kommun. Då antalet ärenden av denna typ var mycket få, ansåg alla utom informant 2 

och 6 att förekomsten av djur vid våld i nära relation ej var ett stort problem i deras 

respektive kommuner. Av informant 6 beskrevs att djuren kunde utgöra”[…] ett stort 

problem” och informant 2 hade sett hur ”[…] dom flesta av dom kvinnofridsärenden 

som man har så har väll dom flesta ett djur […]”. Informant 1 ställde sig här 

frågande till det i hennes kommun låga antalet ärenden, vilket framgår av följande 

citat: ”[…] det är konstigt för många har ju husdjur, det är konstigt att jag så sällan 

[…]”. I vidare spekulationer kring detta beskriver informant 1 hur det kan ”[…] vara 

så att kvinnor inte söker hjälp för att dom tror inte att dom får den här hjälpen […]”. 

Detta kan relateras till en reflektion av informant 3 där hon sett hur en ökad 

informationsspridning kring socialtjänstens stöd också tenderade öka inflödet av 

ärenden.  
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6.3.2. Kunskap och att fråga som viktiga förutsättningar för ökad 
medvetenhet kring djurens roll 

Av flera informanter beskrevs kunskap som en viktig förutsättning för att 

socialarbetarna ska vara medvetna om djurens potentiella inverkan vid denna typ av 

ärenden. Informant 6 var här av uppfattningen att djur borde omnämnas mer ingående 

i de grundutbildningar som finns. Informant 1 var av åsikten att ”[…] mer 

information inom området skulle behövas på chefsnivå”, vilket baserades på att man i 

arbetsgruppen vid ett flertal tillfällen hade lyft frågan om djur men där det ändå alltid 

slutat i att djuren nekades plats ”[…] och då är det inte så att vi driver nejet, utan det 

är ju uppifrån nejet kommer liksom”. Informant 2 berörde i sin tur behovet av mer 

kunskap både inom den egna arbetsgruppen men också på de skyddade boendena. 

Hälften av informanterna (4, 5 och 6) hade erhållit utbildning i frågan via sin 

arbetsgivare. Av både informant 2 och 6 beskrevs dock hur tidsbrist var anledningen 

till att socialsekreterare ej kunde få mer utbildning i frågan. Som informant 2 beskrev 

det ”[…] man är glad om man liksom har näsan ovanför vattenytan”. Hos informant 

5 hade dock djuren vid detta utbildningstillfälle blott nämnts som en liten del bland 

mycket annan information, och hade alltså inte behandlats som ett område i sig. 

Ändock önskade informant 5 ej mer utbildning i frågan då det i hennes kommun ej 

betraktades som ett stort problem, men hon trodde också att om antalet ärenden ökade 

så skulle också nya frågeställningar uppkomma och utbildning därmed bli mer 

angeläget. Inte heller önskade sig informant 3 mer utbildning i frågan. Informant 6 

gavs i sin tur relativt ofta chans till kompetensutveckling via sin arbetsgivare då det 

därefter var upp till henne i egenskap av samordnare vid våld i nära relation att sprida 

kunskapen vidare i organisationen. Bland annat berättar hon här att hon nyligen hade 

deltagit i en utbildningsdag som arrangerades av länsstyrelsen kring sambandet 

mellan våld i nära relation och våld mot djur, vilken hon ansåg hade höjt hennes 

kompetens mycket. En övrig form av erhållen utbildning i frågan illustrerades av 

informant 1 som under sin magisterutbildning hade deltagit vid en föreläsning av 

Carin Holmberg om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation. 

Informant 1 hade även fått information i frågan av VOOV som vid ett tillfälle hade 

deltagit vid ett samverkansmöte i kommunen.  

 Hos några av informanterna framstod snarare medvetenheten om djurens 

potentiella innebörd vid ärenden om våld i nära relation till stor del grunda sig i det 

egna djurintresset. Som informant 6 beskrev det:”[…] det är så självklart […] det är 
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väl kanske för att jag har djur själv”. Även informant 2 beskrev hur hon som djurvän 

är medveten om djuren i dessa ärenden. Av informant 3 ges ett ytterligare exempel på 

hur en kollega med ett brinnande intresse för djur hade uppmärksammat resten av 

arbetslaget kring djurens roll i ärenden av våld i nära relation och om VOOV som ett 

möjligt alternativ i tillhandahållandet av stöd. Enligt informant 1 och 6 ligger det i 

socialsekreterarnas egna intressen att själva söka information inom området för att 

öka sin kompetens. 

	 Av informant 2 beskrevs att ytterligare en viktig förutsättning för att inkludera 

djur var att socialarbetaren frågar de hjälpsökande kring förekomsten av djur och 

djurens eventuella utsatthet. Informant 1, 2 och 5 svarade här att frågan brukar ställas 

i de ärenden där en riskbedömning utifrån FREDA beskrivning görs. Hos informant 3 

och 4 användes riskbedömningsinstrument som ej innehåller särskilda frågor kring 

djur, och hos informant 6 hade egna standardfrågor formulerats inom kommunen i 

vilka frågan om djur också behandlades. Användningen av FREDA beskrivning var 

dock ingen säkerhet för att frågan alltid ställdes, då frågan som informant 2 beskrev 

ibland sållades bort: ”[…] ibland tänker man att nä men […] inte har han väll gett 

sig på hunden”. Även informant 1 beskriver hur: 

 
”[…] det är inte alltid så att jag alltid gör en FREDA i alla kontakter jag har, men 

jag gör det mer och mer men […] dom jag tänker på nu tillbaka i tiden det är ju innan 

jag började använda FREDA”. 

 

Hos samtliga informanter fanns istället uppfattningen att de hjälpsökande oftast själva 

förde frågan på tal. Exempelvis svarade informant 3 här ”[…] det är ju så att har man 

djur så är det oftast väldigt viktigt så de tar upp det själva” vilket även styrks av 

informant 1, som berättar att”[…] det är väl oftast så att kvinnor har berättat det här 

själva för att djuret är så involverat”. 

6.3.3. Upplevda utmaningar och efterfrågade förbättringar 
Under intervjuerna behandlades hur frågan om djur hade kunnat hanteras annorlunda 

än vad den gör i dagsläget av socialtjänsten. Informanterna ansåg här att förekomsten 

av djur komplicerar handläggningen (informant 2) och försvårar traumat för de 

inblandade (informant 6) vid fall om våld i nära relation. En anledning till detta var 

enligt informant 2 att få skyddade boenden tog emot djur varmed det kunde vara svårt 

att hitta en passande placering där djuret kunde följa med sin ägare. I kontrast till 
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detta beskrev informant 3, 5 och 6 att de till sina respektive arbetsplatser fick allt mer 

reklam från privatägda skyddade boenden om att plats numer även erbjöds till djur. 

Att finna ett lämpligt alternativ i de fall där djuret av olika anledningar inte kan följa 

med sin ägare till ett skyddat boende, var en utmaning som nämndes av flera 

informanter. Här fanns önskemål att rutiner skulle finnas att tillgå innehållande en 

lista över boenden som tar emot djur (informant 5) samt att avtal fanns upprättat med 

exempelvis ett hundpensionat (informant 1). Även informant 2 ger exempel på hur 

arbetet skulle underlättas av rutiner: 

 
”[…] att det fanns en bra rutin, hur och att man har ett upprättat liksom samarbete 

med någon så att det skulle gå fort […] bara att man hade en jourplacering för 

hunden, så tror jag att det skulle underlätta vårat arbete mycket, mycket mer […] att 

det kanske skulle gå fortare processen alltså, att det skulle bli tryggare för dom”.  

 

Vidare ansågs att gemensamma rutiner skulle skapa ett enhetligare tillhandahållande 

av stöd, då en stor variation fanns mellan olika socialarbetare och enheter, enligt 

informant 1. Djur blev i dagsläget omnämnda i rutinerna hos blott en av 

informanterna (6).  

Ytterligare exempel på möjliga utmaningar gavs av informant 1, vilket rörde 

allergier, risken för att kvinnan avbryter vistelsen på det skyddade boendet och lämnar 

djuret kvar eller att djuret kan vara aggressivt mot andra skyddssökanden eller 

personal. Flera var också informanterna (3, 4, 5 och 6) som ställde sig frågande kring 

hur placering av endera större djurslag eller stora antal djur skulle ske. En sista 

utmaning som nämndes av några informanter rör myndigheternas befogenheter. 

Informant 2 gav här exempel på hur begränsningar i myndigheternas befogenheter 

kunde försvåra tillhandahållandet av stöd genom att socialtjänsten ej har möjlighet att 

hämta djur som blivit kvar i bostaden. I liknande anda beskrev informant 3 hur 

problem kunde uppstå ”[…] om djuret är kvar hos mannen och kvinnan skulle vilja 

ha hunden då, då kanske det kan bli problem, vi har ju inte rätt att gå in och hämta ett 

djur […]”. Informant 1 hade erfarenhet av civilrättsligatvister kring ägandeskap av 

djur i vilka socialtjänsten ej hade kunnat vara behjälplig. Med endera förändring av 

lagstiftning eller direktiv från socialstyrelsen som nödvändigt, beskrev informant 6 

hur möjligheterna att inkludera djur i socialtjänstens handläggning försvåras av 
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att”[…] djur är ju inte individer utan det är ju en sak […]”, vilket följdes av följande 

dilemma:   

 
”[…] han har hotat jag tar död på din häst om du sticker och sen så kanske man gör 

en anmälan och då omhändertas djuren av länsstyrelsen och så har dom ingenstans 

att göra av dom och så avlivar dom dom, ja men då har han ju vunnit på något vis sitt 

hot, som genomförts av svenska myndigheter istället […] då har man ju helt plötsligt 

armkrok med förövaren […] det här behöver man ju se över”.   

 

Även informant 2 gav uttryck för ett liknande behov, där hon önskade att djur skulle 

erkännas som tänkande och kännande varelser. 

6.3.4.  Svårigheter som medföljer en integrerad respektive specialiserad 
organisationsform 

En sammanfattning av ansvarsfördelningen över våld i nära relation i de kommuner 

där informanterna var yrkesverksamma återfinns i figur 4 här nedan. 

 
 Ansvarsfördelning över ärenden som rör våld i nära relation 

Informant 1 Ansvar delas mellan enhet för försörjningsstöd och enhet för kvinnofrid.  

Informant 2 Ansvar ligger helt på en enhet för kvinnofrid. 

Informant 3 Ansvar ligger helt på enhet för försörjningsstöd (där tre handläggare är särskilt 

inriktade på våld i nära relation).  

Informant 4 Ansvar delas mellan vuxengrupp (som hanterar missbruk samt socialpsykiatri) och 

enhet för försörjningsstöd.  

Informant 5 Ansvar ligger helt på vuxengrupp (som hanterar försörjningsstöd, missbruk samt 

socialpsykiatri).  

Informant 6 Ansvar delas mellan enhet för försörjningsstöd (där tre handläggare är särskilt 

inriktade på våld i nära relation) och utrednings enhet (som hanterar ärenden om 

barn och akuta placeringar). 

Figur 4: Sammanfattad information om ansvarsfördelningen i respektive organisation 

som informanterna arbetade inom. 

 

I de kommuner där ansvaret över frågan delas mellan två skilda enheter, kunde en 

bristande insyn skådas. Detta gavs exempel på av både informant 1 och 4 som båda 

uttryckte en osäkerhet på frågan om vilken motivering som ligger till grund för de 

avslag- eller bifallsbeslut som rör ekonomiskt stöd för djur. I egenskap av samordnare 

vid våld i nära relation hade här aktiv reflektion förts av informant 6 kring de 
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nackdelar som kan följa av att samtidiga insatser ges av enheter avgränsade till olika 

ansvarsområden, något hon själv benämnde som stuprör:  

 
”[…] där jobbar dom med barnen och här jobbar dom med mamman […] kanske 

man kan ha en av varje så kan man jobba tillsammans, så att det inte blir den här […] 

ja men nu gjorde vi såhär och det där vart ju inte bra för barnen säger dom då […]”. 

 

Utifrån följande argument efterfrågades således av informant 6 ett tätare samarbete 

mellan de olika enheterna: ”[…] fördelen med det är att man ökar kunskapen rent 

generellt och att det blir färre personer för dom här, den här familjen att behöva lära 

känna eller, och att man får ett helhetsgrepp”. Enligt samtliga informanter förekom i 

dagsläget ingen samverkan med andra verksamheter i frågor av detta slag. På frågan 

om det fanns någon verksamhet som de önskade samverka med i dessa frågor 

nämndes ”VOOV” (informant 1), ”Länsstyrelsen” (informant 2 och 6), 

”hundpensionat” (informant 2) samt ”veterinär” (informant 6). Informant 3 och 4 

ansåg att ett behov av samverkan hittills inte hade funnits i deras respektive 

kommuner varmed de också hade svårt att uttala sig om önskade samverkanspartners. 

Nackdelar kunde också finnas i de kommuner där ansvaret över våld i nära 

relation inföll en enhet med delat ansvar över alla vuxenärenden, det vill säga 

kommuner med en mer integrerad organisationsform: ”[…] när man inte jobbar med 

det aktivt varje dag så måste man ändå hålla dom här utbildningarna levande […] nu 

blir det att vi gör dom ganska sällan och då blir man inte riktigt bekväm med 

materialet […]” (informant 5). Informant 5 önskade här att möjlighet kunde ges för 

att träna på kollegor, vilket dock hittills inte hade varit möjligt på grund av tidsbrist. 

Denna upplevda tidsbrist gjorde sig dessutom påmind då socialarbetaren som 

tilldelades dessa ärenden ej gavs avlastning i sina övriga arbetsuppgifter:  

 
”[…] och det kan jag tycka att ledningen behöver kanske […] ha mer förståelse för 

att det tar, kan ta väldigt mycket tid om man får ett sådant här ärende så kan dom 

behöva bli avlastad med andra ärenden […]” (informant 5).  

 

Detta hade i den kommun där informant 6 var verksam, sökt undkommas genom att 

tre socialsekreterare från enheten för försörjningsstöd var särskilt avsatta att hantera 

ärenden av detta slag och ”[…] när det kommer in våld i nära relation då ska dom 

släppa allt och så ska dom ägna sig åt det”. Med så få och sporadiskt antal ärenden 
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om våld i nära relation trodde dock informant 5 att en sådan lösning skulle vara 

svårgenomförd i en liten kommun. Svårigheter hade också uppkommit nu när två av 

dessa tre socialsekreterare snart skulle gå på föräldraledighet varmed ”[…] plötsligt 

var det bara en, och så här ser det ju ut […]” som informant 6 beskrev det. Denna 

bräcklighet framkom även i intervjun med informant 4 som beskrev hur det för henne 

blev mycket ensamarbete då de blott var två socialsekreterare som arbetade med våld 

i nära relation i denna kommun.  

 Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur samtliga informanter hade erfarenhet 

av ärenden om våld i nära relation där djur på något sätt hade varit inblandade. Flera 

av informanterna hade också erfarenhet eller vetskap om att kvinnor tackat nej till 

stöd om djuret ej kunde inkluderas. Fyra av de sex informanterna hade tillgång till 

boende till vilken djuren kunde följa med sin ägare, och majoriteten av informanterna 

ansåg således inte heller att förekomsten av djur i dessa ärenden utgjorde ett stort 

problem i deras respektive kommuner. Viktiga förutsättningar för att kunna inkludera 

djur i arbetet med våld i nära relation beskrevs vara kunskap, vilket informanterna 

ansåg behövdes på flera nivåer av organisationen, samt att socialarbetare rutinmässigt 

ställer frågan om djurs eventuella inblandning i dessa ärenden, något som i dagsläget 

gjordes av få. Informanternas ansåg vidare att en tillgång till rutiner kring dessa frågor 

skulle både underlätta deras arbete samt skapa en större enhetlighet i tillhandahållet 

stöd. Hos endast en av informanterna omnämndes djur i kommunens riktlinjer. 

Avslutningsvis uppmärksammades behovet av samverkan både vad gäller ärenden där 

djur är inblandade, vilket ej förekom i dagsläget, men också i specialiserade 

organisationer i stort.  
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7. DISKUSSION 
I detta kapitel kommer de resultat som presenterades i föregående kapitel analyseras i 

relation till tidigare presenterad forskning och teoretisk tolkningsram, det vill säga 

sambandet, lagstiftning, bandet mellan människa och djur samt teorin om socialt stöd.  

7.1. Frågeställning 1: Organisatoriska förutsättningar för att 
inkludera djur   

Syftet med den första frågeställningen var att undersöka hur olika 

organisationsbundna faktorer inom socialtjänstens verksamhet såg ut och påverkade 

möjligheterna att inkludera djur i arbetet med våld i nära relation. Till stöd för denna 

frågeställning gjordes en operationalisering av de organisatoriska faktorerna (se figur 

2), där den första underkategorin rör resurser i form av ekonomi, tid och kompetens. 

Under intervjuerna framkom här två faktorer som informanterna ansåg särskilt 

påverkade deras möjligheter att tillhandahålla stöd till denna målgrupp, där den första 

rörde kunskap. Hos samtliga informanter framkom en medvetenhet kring djurens 

potentiella roll vid fall om våld i nära relation. Utifrån tidsmässiga begränsningar 

beskrevs dock möjligheterna till deltagande vid olika utbildningstillfällen inom 

området som små, och tre av informanterna (1, 2 och 6) ansåg att mer kunskap 

behövdes på olika nivåer av organisationen. Med begränsningar i tid blir 

prioriteringar nödvändiga, varmed frånvaron av utbildning kan tolkas som att frågan 

om djur i dagsläget infaller långt ner på socialtjänstens agenda. Inhämtandet av 

kunskap blir i sådana fall en fråga som avgörs av den enskilde socialarbetarens eget 

intresse.  

Vikten av att fråga nämndes som en annan viktig förutsättning, där jag i 

enlighet med tidigare forskning (Holmberg, 2004; Krienert m.fl., 2012) fann att få av 

socialarbetarna rutinmässigt ställer frågor om djur vid denna typ av ärenden. Typ av 

riskbedömningsinstrument som användes antogs här påverka huruvida frågan 

behandlades av socialarbetaren eftersom djur uttryckligen endast omnämns i 

riskbedömningsinstrumentet FREDA beskrivning. Av de fyra informanter som 

svarade att frågor om djur brukade ställas till de hjälpsökande användes FREDA 

beskrivning av tre (informant 1, 2 och 5). Dock visade det sig här att även om 

FREDA beskrivning användes så innebar detta ingen självklarhet att frågan alltid 

ställdes till klienterna. Enligt Stevensson m.fl. (2018) kan en avhållsamhet till att 

fråga grunda sig i en osäkerhet hos den yrkesverksamme kring vad denne därefter ska 

göra med framkommen information. Tillgång till rutiner är enligt Socialstyrelsen 
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(2016b) en viktig förutsättning för att yrkesverksamma ska kunna fråga sina klienter 

om eventuell våldsutsatthet. Hos 5 av informanterna fanns dock ej rutiner eller 

riktlinjer att tillgå hur dessa ärenden skulle hanteras, vilket av några informanter 

också uppfattades som en utmaning. Att djur ej inkluderas i verksamheternas rutiner, 

kan betraktas som en ytterligare indikation att djur står långt ner på socialtjänstens 

agenda. Istället hänvisade samtliga informanter till att om djuret är viktigt för kvinnan 

så kommer hon själv ta upp denna fråga, vilket av många skäl kan vara problematiskt. 

Till att börja med präglas våldsutsatthet många gånger av känslor av skuld och skam, 

vilket är känslor som kan förstärkas av att barn eller djur i familjen också blir utsatta 

(Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Risken finns här att en kvinna som upplever sig 

vara ansvarig över att inte ha stoppat våldet mot dessa övriga familjemedlemmar, av 

skuld och skam tiger om sina erfarenheter för utomstående. Även den i inledning 

beskrivna normaliseringsprocessen, kan medföra svårigheter för en kvinna att 

benämna sina erfarenheter som just våldsutsatthet (Lundgren m.fl., 2001). Utifrån att 

våld mot djur kan vara en indikation för interpersonellt våld (Faver & Strand, 2003), 

samt då samtal kring djur erbjuder en trygg öppning för svårare samtalsämnen 

(Tedeschi m.fl., 2005) vill jag därför mena att frågor kring skötseln och hälsan hos 

eventuella djur i familjen med fördel ska ställas till samtliga stödsökande i ett tidigt 

skede av kontakten.   

Den andra underkategorin av organisatoriska faktorer, nämligen arbetssätt 

delades i sin tur in i bestämmelser och insatser. Angående de bestämmelser som styr 

socialtjänstens arbete, nämndes här av två informanter (1 och 4) hur djurens välfärd ej 

faller inom socialtjänstens ansvarsområde. Som presenterades i inledningen är just 

denna form av differentiering en följd av specialiseringen som kan bli ett hinder för 

tillhandahållandet av adekvat stöd (Faver & Strand, 2003; Krienert m.fl., 2012). 

Utifrån att djur kan innebära en bromsande faktor vad gäller våldsutsatta kvinnors 

frigörelseprocess, ansåg ändock tre av informanterna (1, 4 och 6) att socialtjänsten 

skulle hjälpa djuren som en sekundär del av det primära uppdraget att hjälpa kvinnan. 

Detta kan betraktas som en illustration av det tolkningsutrymme som socialtjänstlagen 

möjliggör; huruvida djuren ingår i människans behov eller ej blir således en 

tolkningsfråga för var socialsekreterare att ta ställning till.  

I kontrast till den tidigare forskning, enligt vilken stöd till våldsutsattas djur 

främst tillhandahålls av ideella krafter (Holmberg, 2004; Stevensson m.fl., 2018), 

fann jag i denna undersökning en tillsynes mångfald av tillgängliga alternativ som 
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användes för att hjälpa djur undan våld. I blott en kommun (informant 1) nekades 

kommunalt stöd till djuren i vilken hänvisningar istället gjordes till den ideella 

verksamheten VOOV. Dock kan kvinnor även tacka nej till stöd om erbjuden insats 

innebär att hon och djuret behöver leva åtskilda under en tid, vilket informant 4 

genom att hänvisa till fallet Lotta Rydholm gav exempel på. Av den hjälp som 

tillhandahölls av informanterna sökte majoriteten finna alternativ som innebär att den 

våldsutsatta djurägaren ej behöver separeras från sitt djur. Det är just detta som jag 

med valda teorier om bandet mellan människa och djur samt teorin om socialt stöd 

också velat betona. Att utsättas för våld och att sedan påbörja en frigörelseprocess där 

man åter försöker bygga upp ett självständigt liv, är situationer som med stor 

sannolikhet innebär höga nivåer av oro och stress. Med oxytocin som ett centralt 

hormon i bandet mellan människa och djur samt utifrån dess dämpande effekt på 

stressystemet (Julius m.fl., 2012), vill jag mena att ett sällskapsdjurinkluderande 

förhållningssätt skulle innebära både fördelar för den hjälpsökandes hälsa men också 

organisatoriska effektiviseringsmöjligheter. För att återkoppla till teorin om socialt 

stöd, består dessa effektiviseringsmöjligheter i djurens potential att tillgodose två av 

de fyra sociala behoven hos den stödsökande, nämligen emotionellt och fysiskt stöd. 

Djurens särskilda potential att vid kris erbjuda sina ägare stöd är något som bekräftas 

av flera undersökningar (Arkow, 2014; Flynn, 2000a; Flynn, 2000b; Julius m.fl., 

2012; Krienert m.fl., 2012; McDonald m.fl., 2015; Risley-Curtiss, 2010). Ett 

sällskapsdjursinkluderande förhållningssätt kan därigenom innebära en tidsmässig 

avlastning för socialarbetarna, där de istället kan fokusera på tillhandahållandet av de 

två övriga formerna av stöd, nämligen rådgivning och praktisk hjälp.   

Den sista av de organisatoriska faktorerna i min operationalisering är erhållet 

stöd från ledning och kollegor. I och med att djur varken omnämndes i riktlinjer eller 

rutiner hos alla utom en informant, var frågan i dagsläget vagt reglerad och ärenden 

av detta slag tenderade att bedömas från fall till fall. Risken finns här att 

tillhandahållandet av stöd blir avhängigt socialarbetarens personliga inställning till 

djur. Samtidigt som en avsaknad på rutiner och riktlinjer kan medföra en större frihet 

hos socialsekreterarna att själva utforma det stöd de finner lämpligt, förutsätter också 

detta att stöd och handlingsutrymme ges från ledningen i de beslut som fattas av 

socialarbetarna. I några kommuner hade ett gemensamt beslut tagits att djur skulle 

inkluderas i möjligaste mån, medan dessa möjligheter i andra kommuner begränsades 

av att insatser för djur ej fick innebära extrakostnader vilket skapade en frustration 
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hos exempelvis informant 2. En slutsats kring detta skulle således kunna vara att en 

minsta förutsättning för att socialarbetare ska kunna inkludera djur behöver vara att 

dessa ges endera tydliga direktiv eller handlingsutrymme att själva utforma stödet.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur kunskap på flera nivåer av en 

organisation är en viktig förutsättning för att inkludera djur, tillsammans med vikten 

av att socialarbetare rutinmässigt ställer frågor av detta slag till de skyddssökande. 

Centralt för att socialarbetarna ska ges dessa förutsättningar är dock att ledning 

tillhandahåller dem nödvändiga verktyg, så som tid, handlingsutrymme och rutiner, 

vilket såg mycket olika ut mellan de respektive informanterna.  

7.2.  Frågeställning 2: Organisationsformens påverkan  
I och med att stora skillnader vad gäller ansvarsfördelning av ärenden som rör våld i 

nära relation framkom tidigt i urvalsprocessen, blev förhoppningen med min andra 

frågeställning att undersöka huruvida skillnader i organisationsform resulterade i 

skillnader i hur frågan hanteras i de olika kommunerna. Till grund för denna 

frågeställning låg antagandet att en ökad grad av specialisering kunde innebära 

specialistkunskap inom ett visst område, i detta fall kring sambandet. Som illustreras i 

figur 4 framkom lika många former av organisering som deltagande informanter vad 

gäller hanterandet av ärenden som rör våld i nära relation. Graden av specialisering 

har jag här bedömt utifrån om ansvaret över ärenden om våld i nära relation låg hos 

en eller flera enheter, det vill säga om en och samma handläggare ansvarade över 

både de ekonomiska- och våldsrelaterade arbetsuppgifterna. Utifrån detta var 

kommunerna som informant 1 och 4 arbetade inom att bedöma som specialiserade, 

medan kommunerna där informant 2, 3, 5 och 6 arbetade istället var av mer integrerad 

form. I och med att en särskild enhet ansvarade över de akuta placeringarna upplevde 

jag kommunen där informant 6 var verksam som något svårplacerad. Då det 

övergripande ansvaret dock låg på försörjningsstödenheten bedömer jag även denna 

kommun som mer integrerad än specialiserad. Viktigt att här påpeka är att detta är en 

grovt förenklad och av mig personligen gjord bedömning av organisationsformerna 

utifrån grader om mer eller mindre specialisering respektive integrering. Med andra 

mått mätt hade denna gradering med stor sannolikhet kunnat se annorlunda ut.  

 Under denna undersökning framkom att både för- och nackdelar fanns med en 

specialiserad respektive integrerad organisationsform. En nackdel med den 

specialiserade organisationen exemplifierades av både informant 1 och 4, där en låg 
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grad av insyn tycktes finnas avseende med vilken motivering stöd till djur endera 

bifölls eller avslogs av försörjningsstödsenheten. Här aktualiseras behovet av 

samverkan, vilket enligt Lundgren m.fl. (2009) är särskilt stort hos de mer 

specialiserade organisationerna. Om än även forskning kring sambandet pekar på 

behovet av interprofessionell samverkan för upptäckt och tillhandahållande av 

adekvat stöd (Faver & Strand, 2003; Holmberg, 2011; Krienert m.fl., 2012), framkom 

i denna undersökning att ingen samverkan i dagsläget skedde vid denna typ av 

ärenden. Utifrån att ansvaret över att samverkan kommer till stånd infaller ledningen 

(Morén m.fl., 2010) kan detta ses som ett bevis på det tidigare nämnda behovet av 

ökad kunskap i frågan på bland annat ledningsnivå.      

Vidare möjligt att relatera till detta var hur jag vid urvalsprocessen från flera 

kommuner fick svaret att ingen socialsekreterare hos dem någonsin hade mött ärenden 

av våld i nära relation där djur varit inblandade. Detta svar kan uppfattas som 

häpnadsväckande utifrån att djur finns i närmare hälften av de svenska hushållen 

(Håkansson m.fl., 2008), vilket torde innebära att en relativt stor andel av de som 

söker hjälp för våldsutsatthet också är djurägare. Förundrad över svaret från 

försörjningsstödsenheten tog jag därför kontakt med enhetschefen för 

kvinnofridsenheten i denna kommun, i vilken förövrigt informant 1 var verksam. 

Enhetschefen över kvinnofridsenheten berättade här i sin tur att hennes medarbetare 

hade stor erfarenhet i frågan. Tillsammans spekulerade vi kring 

försörjningsstödsenhetens svar, där en möjlig orsak kunde vara att kvinnofridsenheten 

som ofta var en första kontakt med de hjälpsökande kvinnorna, på grund av ett beslut 

av ledning att djur som regel ej skulle tillåtas på deras skyddade boenden hänvisade 

dessa kvinnor vidare för att lösa frågan på annat sätt. Ärenden av detta slag kom 

således aldrig att aktualiseras för insatsbeslut på försörjningsstödsenheten. Utifrån att 

många av de tillfrågade kommunerna var av just denna erfarenhet ges således 

anledning till att fundera kring det eventuella mörkertal som finns kring våldsutsatta 

djurägare. Som informant 1 själv här spekulerade, kunde en avhållsamhet finnas hos 

kvinnor att kontakta socialtjänsten då dessa inte trodde att hjälp fanns att få. Detta 

skulle i sådana fall ej vara helt obefogade antaganden av de stödsökande, då några av 

informanterna nämnde socialtjänstens begränsade befogenheter som en utmaning för 

att i dessa fall vara behjälpliga. Återigen framstår alltså behovet av interprofessionell 

samverkan som centralt för en mer övergripande hantering av frågan. 
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För att ökat fokus kring detta ska ges från ledningens sida krävs dock att 

frågan identifieras som ett problem av de anställda. Intressant nog ansåg fyra av 

informanterna (1, 3, 4 och 5) att förekomsten av djur inte utgjorde ett stort problem i 

deras respektive kommuner, medan resterande två var av motsatt åsikt. I kommunerna 

där informant 1 och 5 var verksamma berodde denna uppfattning på att ärenden av 

detta slag var så sällan förekommande, medan informant 3 och 4 istället kom från 

kommuner där det sågs som en självklarhet att djuren i möjligaste mån skulle 

inkluderas i arbetet med våld i nära relation, och där handlingsutrymmet för att göra 

detta dessutom var stort. Detta strider därmed mot de resultat som Morén m.fl. (2010) 

fann i sin undersökning, där en integrerad organisationsform medförde en frihet i 

utformningen av insatser medan mer specialiserade organisationer å andra sidan 

tenderar ha ett antal upparbetade insatser som erbjuds och personalens delegation är 

mer detaljreglerad. Som ett illustrativt exempel på detta hade den kommun där 

informant 4 var verksam nämligen ej tillgång till ett eget skyddat boende varmed plats 

istället köptes hos privata aktörer. Utifrån att allt fler privata skyddade boenden enligt 

informanterna tog emot djur, var således valmöjligheterna fler för informant 4 än 

exempelvis informant 1 vars kommun hade eget skyddat boende som skulle nyttjas i 

första hand. Att allt fler privata skyddade boenden erbjuder plats för djur kan 

spekuleras bero på nödvändigheten hos dessa att erbjuda en bredd av tjänster för att 

locka en större skara av betalande konsumenter, vilket dock medför risken att djur 

nyttjas som marknadsföringsargument. Denna risk bekräftades även av N. Nordén 

(personlig kommunikation, 18 december 2018) som ansåg behov finnas för certifikat 

för dessa boenden som intygar kvalitén på det stöd som utlovas. I och med att många 

djur med denna typ av erfarenheter uppvisar beteendeförändringar kan behov uppstå 

att personal besitter särskild kompetens för att säkerställa djurens hälsa på bästa sätt. 

Utifrån att ett liknande behov uppmärksammas i Stevenssons m.fl. (2018) 

undersökning, handlar det alltså inte bara om att stöd erbjuds djuren utan även hur 

detta stöd utformas. Genom att betoning lades på att djur ej faller inom socialtjänstens 

ansvarsområde, tycktes detta inte tas i beaktning av någon av informanterna i denna 

undersökning.       

Sammantaget kan här alltså sägas att de skillnader som stod att skåda mellan 

kommunerna ej med lätthet kunde kopplas till organisationsform, utan skillnaderna 

verkade snarare bero på faktorer kopplade till ledningens ställningstagande huruvida 

hjälp skulle erbjudas djuren i dessa ärenden eller ej.  
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7.3.  Frågeställning 3: Socialarbetarnas inställning till djur  
Avsikten med denna sista frågeställning var att undersöka socialsekreterarnas 

inställning till djur vid ärenden om våld i nära relation, för att därefter relatera dessa 

till de organisatoriska faktorerna från frågeställning 1. Ett samband har i tidigare 

forskning påvisats där personal på skyddade boenden som har egna djur också är mer 

positivt inställda till både djurens emotionella innebörd samt att tillåta djur på boendet 

(Stevensson m.fl., 2018). I denna undersökning hade samtliga informanter erfarenhet 

av egna djur och samtliga var också av uppfattningen att djur fyller en betydelsefull 

funktion i människans liv, en uppfattning som alltså är direkt oförenlig med den i 

jordabalken rättsliga klassificering om djur som materiella ting. Vi kan också se hur 

många av informanterna i sitt arbete med våld i nära relation tog hänsyn till eventuella 

djur och sökte inkludera dessa i erbjudet stöd. En kontrollgrupp skulle här vara 

nödvändig för att fastställa eventuella samband kring om denna benägenhet till att 

inkludera djur faktiskt är grundad i det egna djurintresset. Vad vi ändå kan ta fasta på 

är hur två av socialarbetarna själva relaterade sin medvetenhet till djurens innebörd 

till det egna djurinnehavet. Att dock viljan att hjälpa kunde bromsas av bristande 

organisatoriska förutsättningar, blev särskilt tydligt under intervjun med informant 1. 

Informant 1 var nämligen verksam i en kommun där djur ej tilläts på kommunens 

skyddade boende vilket hade resulterat i att stöd till djuren istället gavs på 

socialsekreterarnas fritid.     

Den slutsats vi av detta kan dra är hur en frustration kan skapas hos 

socialarbetare som av ledningen ej tillhandahålls de nödvändiga handlingsalternativ 

som krävs för att kunna erbjuda stöd. Återigen riskerar dessutom stödet avhängigt 

bero på den enskilda socialsekreterarens intresse och välvilja. Om än ej utrymme i 

detta arbete finns att mer ingående behandla frågan, finns anledning här att fråga sig 

vilka eventuella följder detta kan innebära vad gäller både de skyddssökandes 

säkerhet men också socialarbetarnas välmående.  
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8.  SLUTSATS 
I detta avslutande kapitel kommer en sammanfattning göras av de slutsatser som jag i 

min framställning av resultat och analys funnit. Vidare kommer en metoddiskussion 

föras kring undersökningens styrkor och begränsningar samt förslag ges för framtida 

forskning inom området.   

8.1. Sammanfattande slutsatser kring undersökningens 
resultat 

I detta arbete har jag alltså undersökt socialtjänstens förutsättningar att inkludera 

sällskapsdjur i sitt arbete med våld i nära relation, där särskild utgångspunkt togs i de 

positiva effekter som bandet mellan människa och djur kan innebära. Samtliga var 

informanterna som ansåg att djur har en viktig betydelse i människors liv och utifrån 

detta strävar efter att inkludera dem i sitt arbete med våldsutsatta. Detta gjordes dock 

av olika anledningar till olika grad i kommunerna där informanterna arbetade, och 

bristen på direktiv innebar att både kompetens och bedömning många gånger 

avhängigt kunde bero på den enskilde socialarbetarens egna intresse. Huruvida hjälp 

finns att få kan således närmast liknas vid ett lotteri beroende på bosättningskommun 

och tilldelad handläggare, vilket äventyrar rättssäkerheten. Djurens rättsliga ställning 

kan anses vara en bidragande orsak till denna uppkomna problematik. För att 

undkomma att djur infaller lågt på socialtjänstens agenda behöver djuren erkännas 

som en naturlig del av familjesystemet vilka kan påverka både möjligheter och utfall i 

våldsutsatta kvinnors frigörelseprocess. Ett steg mot en enhetligare organisering på ett 

nationellt plan skulle därför kunna vara att riktlinjer gavs från Socialstyrelsen kring 

hur dessa frågor bör hanteras. Fanns detta skulle ledningen manas till att mer 

ingående undersöka behovet i sina respektive kommuner samt mer metodiskt utforma 

adekvat stöd till denna särskilda målgrupp.  

8.2.  Metoddiskussion 
Till en början kan min förförståelse ha medfört både styrkor och begränsningar i 

genomförandet av denna undersökning. Min erfarenhet och teoretiska kunskap har 

gett möjlighet att belysa området från flera infallsvinklar, där arbetet både innehåller 

en bred redogörelse för den komplexitet som tenderar prägla området, men också ett 

djup i genomförandet av den senare undersökningen. Av tids- och utrymmesmässiga 

begränsningar fanns dock ej möjlighet till sådan fördjupning i området som var den 

initiala ambitionen. Om vi vidare ser till intervjufrågornas ordningsföljd, kan 
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placeringen av frågan om djurens betydelse gett informanterna en fingervisning om 

min egen positionering till frågan. Risk finns här att informanternas svar påverkats av 

vad de tror att jag som forskare vill höra. Genom att ställa mer ingående följdfrågor 

anser jag dock att informanternas faktiska ställning till frågan har kunnat synliggöras, 

något som också framgår av den mångfald av uppfattningar som resultaten illustrerar. 

Dessutom omnämndes VOOV redan under pilotintervjun varmed jag, för att 

minimera min inverkan på informanternas svar, här gjorde valet att framställa mig 

som okunnig inom området och först i efterhand samtala kring min förförståelse. 

Detta möttes med nyfikenhet av de flesta, vilket kan tolkas som en ytterligare 

indikation på forskningsfrågans aktualitet.  

8.3.  Framtida forskning 
Vi kan överlag se att forskning behövs inom området sett till en svensk kontext. Till 

en början hade det här varit av intresse att genom kvantitativa metoder på ett 

nationellt plan kartlägga erfarenheten av djur vid ärenden av våld i nära relation hos 

socialarbetare verksamma inom olika enheter av socialtjänstens organisation. 

Exempelvis kan en annan önskan om samverkan med länsstyrelsen finnas hos 

socialarbetare som arbetar mot barn och ungdom, utifrån djurskyddshandläggarnas 

särskilda möjligheter att göra orosanmälningar. Detta skulle därefter kunna 

kompletteras av en undersökning som tog fasta på både de våldsutsattas egna 

erfarenheter av det stöd som socialtjänsten erbjudit avseende dennes djur samt deras 

uppfattning om djurens betydelse och funktion i sin frigörelseprocess. En nationell 

kartläggning över de insatser som finns att tillgå hade dessutom kunnat komma 

socialarbetare till gagn, dels för att ge dessa en överskådlig bild över tillgängliga 

alternativ men också för att kommunerna ska uppmärksammas på eventuella 

utvecklingsbehov. Då flera av informanterna lyfte hur frågan om djur även 

uppkommit i arbetet med andra målgrupper, skulle det avslutningsvis vara av intresse 

att undersöka möjligheterna att främja sällskapsdjursinnehav på andra områden av 

socialtjänstens verksamhet, så som äldreomsorg, missbruk eller socialpsykiatri. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1:  Blankett för etisk egengranskning  
 
Projekttitel: När husse slår: En kvalitativ undersökning om socialtjänstens 
förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation  
Student: Johanna Sinisalo 
Handledare: Peter Jansson 
 

Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 
nedsatt kognitivförmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning 
i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

  X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke 
inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

  X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna? 

  X 

4 
 

Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt  (t.ex. 
väcka traumatiska minnen till liv)? 

  X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov)? 

  X 

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter 
som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 
(till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 
hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening. 

  X 

 
7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 
ett register)? 

   
X 
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Bilaga 2:  Mail till enhetschef och 1:e socialsekreterare 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Johanna Sinisalo och jag skriver just nu ett examensarbete på 

socionomprogrammet på Högskolan i Dalarna. Genom kvalitativa intervjuer ämnar 

jag undersöka socialtjänstens förutsättningar att tillämpa ett sällskapsdjursfrämjande 

förhållningssätt i sitt arbete med våld i nära relation. 

  

Förhoppningen med detta mail är att någon eller några socialsekreterare från er enhet 

skulle vara intresserade av att delta i min undersökning. Ett urvalskriterium för 

deltagande är att socialsekreteraren någon gång i sitt arbete ska ha stött på ett ärende 

gällande våld i nära relation där djur varit inblandade (exempelvis i form av vetskapen 

att den hjälpsökande svarat ja på fråga 79 i FREDA). Ultimat skulle vara att få tre 

(ändrades efter det första utskicket till en) deltagare från er kommun.  

 

Intervjuerna tar cirka en timme att genomföra och kommer förslagsvis hållas under 

vecka 49-50 (viss flexibilitet vad gäller andra veckor finns dock).  

 

Vid frågor eller intresse om deltagande kan ni nå mig på följande kontaktuppgifter:  

E-mail: (uppgift borttagen) 

Telefonnummer: (uppgift borttagen) 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Sinisalo 
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Bilaga 3:  Informationsbrev 
 

Information om studie 
När husse slår: En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar 

att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie, som är en del av ett 
examensarbete i socionomprogrammet på Högskolan i Dalarna.   
 
Information om undersökningen 
Syftet med studien är att undersöka socialtjänstens förutsättningar att inkludera 
sällskapsdjur i sitt arbete med våld i nära relation. Detta kommer undersökas genom 
att se till de organisatoriska faktorerna inom socialtjänsten, så som tillgängliga 
resurser, arbetssätt, stöd samt de anställdas inställning till frågor av detta slag.  
 
Min förhoppning med studien är att bidra med ny kunskap till området samt att 
synliggöra eventuella förbättringsmöjligheter vad gäller tillhandahållandet av stöd till 
denna målgrupp.  
 
Undersökningens praktiska genomförande 
Mitt urval består av totalt sex socialsekreterare, verksamma inom området våld i nära 
relation, i 6 kommuner runt om i (uppgift borttagen). Utifrån urvalskriteriet att du 
som socialsekreterare någon gång i din yrkesroll ska ha stött på ett ärende av våld i 
nära relation där djur på något sätt varit inblandade, är urvalet målinriktat.  
 
Datainsamlingen sker genom enskilda semi-strukturerade intervjuer vilka tar cirka en 
timme att genomföra vardera. Med semi-strukturerade intervjuer menas att ett antal 
öppna frågor på förhand formulerats som ställs till samtliga informanter, men där viss 
flexibilitet också ges för oplanerade följdfrågor under intervjuns gång. För att 
underlätta den vidare hanteringen av det material som framkommer under intervjun, 
spelas intervjun in på en diktafon. Transkribering av intervjun kommer därefter göras 
för att möjliggöra sammanställning och analys av resultat. Detta kommer ske direkt 
från diktafonen, vilket innebär att inspelningen inte kommer att föras över till annat 
medie. Om du så önskar kommer sammanställningen av resultaten därefter skickas till 
dig, varigenom du ges möjlighet att uppmärksamma eventuella missförstånd eller 
oklarheter. Skulle så vara fallet, korrigeras resultatet. Efter att du som informant 
godkänt resultatet, kommer inspelningen raderas från diktafonen.  
 
Användning av insamlat material 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt, och kan när som helst avbrytas utan 
vidare motivering.  
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Deltagandet i undersökningen sker under full anonymitet, och personuppgifter så som 
namn och arbetsort kommer avidentifieras redan i samband med transkriberingen. Det 
insamlade materialet kommer vidare förvaras oåtkomligt för obehöriga. Endast jag 
som student kommer ha tillgång till inspelningarna, och min handledare kommer ges 
tillgång till de avidentifierade transkriberingarna om behov av stöd uppstår i den 
vidare analysprocessen.  
 
Den färdiga undersökningen kommer att presenteras skriftligt i form av en uppsats, 
samt muntligt vid en slutredovisning på en FoU-marknad i januari 2019 vid 
Högskolan i Dalarna. Efter godkänt resultat kommer uppsatsen därefter offentliggöras 
via DiVA portal, vilket är en hemsida innehållande studentuppsatser och 
forskningspublikationer. Vid intresse finns även möjlighet för dig som informant att 
ta del av den färdiga uppsatsen.   
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga, vilka du är välkommen 
att kontakta.  
 
Kontaktuppgifter student   Kontaktuppgifter handledare 
Johanna Sinisalo    Peter Jansson 

☏ (uppgift borttagen)    ☏ (uppgift borttagen)  

✉ (uppgift borttagen)   ✉ (uppgift borttagen)  
 

 

  
 

 

 

 

 
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4:  Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

1. Vilken erfarenhet har du av egna djur?  

2. Vilken betydelse tror du djur spelar i människor liv? 

3. Hur länge har du jobbat med våld i nära relation?   

4. Varför har du sökt dig till just arbetet med våld i nära relation?  

 

Frågor kring resurser: 

5. Hur ser din erfarenhet ut vad gäller våld i nära relation där djur på något sätt varit 

inblandade? 

6. Hur ser din kunskap ut vad gäller våld i nära relation där djur på något sätt är 

inblandade (t.ex. kan du ge något exempel på vad du vet kring denna fråga)?  

• Hur har du fått denna kunskap (t.ex. utbildning via arbetsgivare eller 

privat, eller på annat sätt fått information kring frågan)?  

7. Vad anser du är viktiga förutsättningar för att socialtjänsten ska kunna inkludera 

djur i arbetet med våld i nära relation? 

• Anser du att du ges dessa förutsättningar i dagsläget? 

 

Frågor kring arbetssätt: 

8. Hur är enheten som hanterar ärenden om våld i nära relation organiserad i er 

kommun (t.ex. delat ansvar mellan olika enheter, antal socialsekreterare o.s.v.)?  

9. Hur kommer det till er kännedom att det finns djur inblandade i ärenden som rör 

våld i nära relation?  

• Brukar du specifikt fråga om det finns djur i familjen och om det har 

förekommit våld mot djuret?  

• Om det framkommer att djur är inblandade, vad gör du med den 

informationen?  

• Vad väcker de berättelser du får höra om djurens eventuella utsatthet, för 

känslor och tankar hos dig? 

10. Hur utformas stödet till de personer som är utsatta för våld i nära relation som har 

djur (t.ex. vilka insatser finns att tillgå både kommunalt och ideellt vid denna typ 

av ärenden)?  
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• Vilket riskbedömningsinstrument används inom er kommun när det gäller 

våld i nära relation?  

• Finns det några riktlinjer eller rutiner att tillgå för hur ärenden där djur är 

inblandade bör hanteras (t.ex. omnämns djur i någon form av dokument)?  

• Med vilken motivering avslås/bifalles en ansökan om stöd som rör 

sällskapsdjur? 

• Sker någon samverkan med andra verksamheter i frågor av detta slag, och 

finns det någon verksamhet som du anser skulle vara bra att samverka 

med?  

11. Upplever du att det finns några särskilda utmaningar i ärenden av våld i nära 

relation där djur är inblandade, och i sådana fall vilka (har du t.ex. några tankar 

kring hur frågan skulle kunna hanteras annorlunda än den gör idag)? 

12. Ser du någon vinning i om socialtjänsten skulle inkludera djur i sitt arbete med 

våld i nära relation och i sådana fall på vilket sätt? 

 

Frågor kring stöd:  

13. Vilket stöd ges av ledning och kollegor vid denna typ av ärenden (t.ex. kan du ge 

ett exempel på hur frågan kommit upp och vilken respons som då gavs)?  

• Hur mycket handlingsfrihet upplever du att socialsekreterare ges i dessa 

frågor? 

 

Avslutande fråga: 

14. Finns det något annat som jag inte tagit upp under intervjun som du skulle vilja 

tillägga?  
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Bilaga 5:  Exempel på kodning 
 

Citat från intervju Kondensering av 
citat från intervju 

Subtema Tema 

Fråga 2: Vilken 
betydelse tror du 
djur spelar i 
människor liv? 
 
”En ganska stor roll,  
egentligen, så det är 
ju ett väldigt sällskap 
och trygghet för 
många att ha med 
sig” (Informant 3) 
 
”Jag tror att dom kan 
vara väldigt 
betydelsefulla för en 
del människor i alla 
fall, jag tycker att 
djur kan ge tröst, 
trygghet.. också vara 
liksom ett sällskap, 
någon att bry sig om, 
någon att ta hand 
om” (Informant 5) 
 
Fråga 7: Vad anser 
du är viktiga 
förutsättningar för 
att socialtjänsten ska 
kunna inkludera 
djur i arbetet med 
våld i nära relation? 
 
”[…] vi, alltså 
socialtjänsten har ju 
inte uppdraget att 
jobba med djur och 
därför har man ju 
perspektivet på vad 
gör det med den här 
mamman och barnen 
om vi inte hjälper 
dom att placera 
djuret, så djuret blir 
skyddat, så det blir ju, 
det blir ju sekundärt” 

 
 
 
 
 
 
Djur fyller en viktig 
roll genom att de ger 
sällskap och trygghet 
 
 
 
 
 
 
Djur är 
betydelsefulla för 
vissa människor, då 
de ger tröst, trygghet 
och sällskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djurens behov är 
sekundärt i relation 
till människans 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djurens 
betydelse och 
funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierarkiskt 
förhållande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialarbetarnas 
inställning till 
djur 
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(Informant 6) 
 
”[…] säg att en 
kvinna kommer hit 
och berättar att hon 
och deras djur utsätts 
för våld […] vad kan 
vi göra för djuret, 
alltså det kan vi ju 
inte göra någonting 
just då, vi kan ju inte 
riskera kvinnans liv 
för att ta rätt på 
djuret” (Informant 4) 
 

 
 
 
 
 
Hänsyn kan ej tas till 
djurets behov om 
kvinnans liv 
därigenom riskeras  
 
 
 
 

mellan människa 
och djur 
 
 
 
 

Fråga 11: Upplever 
du att det finns 
några särskilda 
utmaningar i 
ärenden av våld i 
nära relation där 
djur är inblandade, 
och i sådana fall 
vilka? 
 
”Det blir alltid lite 
krångligare […] dels 
för att förflytta, att 
hitta ett skyddat 
boende när det finns 
ett djur med, för det 
är få skyddade 
boenden som tar emot 
djur” (Informant 2) 
 
”[…] jag tänker ju att 
vi absolut skulle 
kunna ha någon form 
av rutin […] eftersom 
det inte finns någon 
rutin så kan jag tänka 
mig att man löser det 
på olika sätt inom 
olika enheter, det tror 
jag är jättestor 
skillnad faktiskt” 
(Informant 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krångligare när djur 
är inblandade 
eftersom få 
skyddade boenden 
tar emot djur 
 
 
 
 
 
Avsaknad av rutiner 
gör att frågan 
hanteras väldigt 
olika inom olika 
enheter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utmaningar för 
att kunna 
inkludera djur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatoriska 
förutsättningar 
för att inkludera 
djur 

 
 


