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Abstrakt 

 
Titel: Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur: En kvantitativ 
undersökning av socialsekreterares kunskap 
Författare: Gabriella Jakobsson och Caroline Vidlund 
Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor, våld mot husdjur, socialsekreterare, Uppsala län  
 
Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap och erfarenhet socialsekreterare i Uppsala län 
har gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, samt deras 
erfarenhet av att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors 
husdjur. För att bäst belysa vår studies syfte och besvara våra frågeställningar valdes en 
kvantitativ ansats och en enkätundersökning genomfördes. Materialet omfattar svar från 142 
respondenter från sju kommuner i Uppsala län. Enkäten innefattade även en öppen fråga 
vilken utmynnade i ett kvalitativt underlag. 
 
Tidigare forskning visar att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem samt att det 
förekommer ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Resultaten i 
föreliggande undersökning visar att majoriteten av socialsekreterare har vetskap om 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, samt ser ett behov av 
jourhem för våldsutsatta kvinnors husdjur. Vidare framkommer att var femte 
socialsekreterare erfarit att en våldsutsatt kvinna berättat om våld eller vanvård mot husdjur. 
Samtidigt som dessa resultat styrker ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur framkommer andra resultat som visar på en okunskap gällande sambandet. Få 
socialsekreterare vet vart de kan hänvisa våldsutsatta kvinnor med behov av att placera sitt 
husdjur och endast var femte socialsekreterare har någon gång frågat en våldsutsatt kvinna 
om det finns husdjur med i bilden. Resultaten visar också att det saknas tydliga riktlinjer och 
direktiv i hur våldsutsatta kvinnor med husdjur ska hanteras. Vilket stöd och hjälp en 
våldsutsatt kvinna med husdjur kan få beror således på vilken socialsekreterare hon möter, 
och dennes kunskap om problematiken.  
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1 Inledning 
I denna studie undersöks socialsekreterares kunskap om sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur. Mäns våld mot kvinnor har de senaste decennierna 
blivit allt mer uppmärksammat som ett utbrett samhällsproblem i Sverige. Varje år 
drabbas många kvinnor av mäns våld och många kvinnor lever med erfarenheter av att 
tidigare varit våldsutsatt av en man. Våld kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt. 
Psykiskt våld kan även innefatta våld, eller hot om våld, mot kvinnans husdjur. Enligt 
Statistiska centralbyrån (refererad på www.agria.se SCB 2006) finns det i Sverige 
husdjur i var tredje hem vilket gör det troligt att många våldsutsatta kvinnor kan tänkas 
behöva insatser och bistånd kopplat till deras husdjur.   
 
De senaste åren har företrädare för kvinnofrids- och djurskyddsorganisationer trätt fram 
i media för att belysa hur mäns våld mot kvinnor har ett samband med våld mot djur. I 
en debattartikel (Dagens Nyheter 2012-05-19) kan läsas om flera organisationers 
erfarenhet av denna form av våld och flera förbättringsförslag läggs fram vad gäller 
lagar, praktiskt arbete och samverkan. I debattartikeln hävdas att mer resurser borde 
läggas på det direkta arbetet med våldsutsatta personer som har husdjur såväl som på att 
sprida kunskap om sambandet. På senare tid uttrycks behov av förbättrade insatser även 
på en politisk nivå, då Feministiskt Initiativ efterlyser kvinnojourer dit man får ta med 
husdjur. Även röster som speglar en okunskap om sambandet har hörts i media. I en 
krönika (Expressen 2014-05-07) uttrycks förvåning över att det finns partier som kräver 
att det ska finnas kvinnojourer där kvinnan kan ta med sitt husdjur till det skyddade 
boendet, och problemet förringas av krönikören. Detta tyder på att det i den allmänna 
debatten fortfarande finns en okunskap gällande mäns våld mot kvinnor och hur 
våldsprocessen ser ut. En väsentlig aspekt av denna process är att våld inte bara handlar 
om fysiskt våld som syns genom blåmärken på kvinnans kropp utan också kan vara våld, 
eller hot om våld, där till exempel husdjur används som en kvarhållande faktor när 
kvinnan vill lämna mannen. 
 
Socialtjänstlagen fastställer att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för våldsutsatta 
kvinnor. Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer för hur arbetet med våldsutsatta kvinnor 
ska utföras men mycket av bedömningarna är upp till den enskilde socialsekreteraren. 
Gällande insatser och bistånd kopplade till våldsutsatta med husdjur saknas riktlinjer 
helt. Vidare är mäns våld mot kvinnor ett väl utforskat område till skillnad från 
forskning gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Den 
forskning som finns påvisar dock ett starkt samband. Därtill framkommer att våld mot 
den våldsutsatta kvinnans husdjur kan vara en orsak till att hon stannar kvar i en 
våldsam relation eller att hon lämnar relationen i ett senare skede.  
 
I detta kapitel presenteras syfte och frågeställningar, följt av diskussion kring 
avgränsningar samt uppsatsförfattarnas förförståelse av ämnesområdet. Vidare förklaras 
relevanta begrepp innan kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens disposition. 



 2 

Därefter följer bakgrundskapitlet i vilket relevanta lagtexter, riktlinjer samt aktörer 
presenteras.     
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det saknas forskning gällande socialsekreterares kunskap om sambandet mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur och vi tror att om socialsekreterare har vetskap 
om detta samband, frågar våldsutsatta kvinnor om husdjur och hjälper till att förmedla 
kontakt med till exempel boenden som tar emot våldsutsattas husdjur, kan det bidra till 
att kvinnan lämnar relationen och i ett tidigare skede. Vi vill därför undersöka 
socialsekreterares kunskap och erfarenhet gällande sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur.  
 
Våra frågeställningar är:  

• Vilken kunskap och erfarenhet har socialsekreterare av ärenden som gäller 
våldsutsatta kvinnor som har husdjur?  

• Hur ställer sig socialsekreterare till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader 
som kan finnas för våldsutsatta kvinnor som har husdjur?  
 

1.2 Avgränsningar 
Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem och de som utsätts för detta våld 
finns i alla åldrar, samhällsklasser och bland både män och kvinnor. De 
forskningsresultat vi utgår från redogör för sambandet mellan mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer och våld mot husdjur, vidare används teorier gällande 
uppbrottsprocessen som är gjord utifrån våldsutsatta kvinnor. Denna undersökning 
kommer således omfatta socialsekreterares kunskap och erfarenhet när det kommer till 
att möta våldsutsatta kvinnor. Våldsutsatta män och barn kommer därför inte beröras i 
denna uppsats, inte heller kommer kvinnor som utsatts för våld av en annan kvinna att 
tas upp. Det hade varit önskvärt om tiden funnits att även undersöka socialsekreterares 
erfarenhet och kunskap av att möta dessa grupper, men då detta är en c-uppsats finns 
begränsningar både vad det gäller tid och utrymme.  
 

1.3 Förförståelse 
Under arbetets gång har vi reflekterat över vår egen inställning och förkunskap kring 
mäns våld mot kvinnor, och hur det kan tänkas påverka undersökningen. En av 
uppsatsförfattarna har egen erfarenhet av att arbeta med och möta våldsutsatta kvinnor 
och har genomfört utbildning i ämnet. Vidare har båda uppsatsförfattarna vetskap om en 
ideell organisation som hjälper till att jourhemsplacera våldsutsatta kvinnors husdjur i 
Uppsala län. Vår förförståelse kan ha bidragit till att vi inte har varit helt objektiva i 
utformningen av enkäten samt valet av de teorier och begrepp som används i denna 
studie. Objektivitet är dock något som eftersträvats och vi har försökt att vara medvetna 
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och fört diskussioner kring hur vår förkunskap och attityd kan påverka undersökningens 
utformning, genomförande och analys. 
 

1.4 Begreppsförklaringar 
I denna uppsats används begreppet mäns våld mot kvinnor. För att definiera vad våldet 
kan vara utgår vi från Socialstyrelsens definition av våld i nära relationer 
(Socialstyrelsen 2014a). På Socialstyrelsens hemsida kan utläsas att våld kan vara 
fysiskt, psykiskt och sexuellt. Våldet kan vara alltifrån subtila handlingar till grova brott 
och ofta är det faktiskt utövade våldet en kombination av dessa olika typer av våld. 
Fysiskt våld kan vara knuffar, att bli dragen i håret, slagen eller sparkad. Sexuellt våld 
definieras som våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, det kan också vara 
sexuella handlingar vilka kvinnan inte kan eller vågar säga nej till. Psykiskt våld kan 
vara direkta eller indirekta hot mot kvinnan och även mot barnen, förlöjligande, 
isolering, att kvinnans ägodelar förstörs samt även ekonomiskt våld. Vad det gäller 
psykiskt våld nämns även våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur.  
 
Vidare används begreppet husdjur i denna uppsats. Vår definition av begreppet följer 
forskaren Holmbergs (2004:14) definition som lyder:  

Djur som lever i vår närhet i hemmet eller på gården, inte djur som föds upp för 
matproduktion eller i industri inte heller djur som lever fritt i naturen.  

 
Därtill används begreppet våld mot husdjur i denna uppsats. Vi utgår från forskaren 
Adams (refererad i Holmberg 2004:11) definition av våld mot djur. Mannen kan 
använda djuret som ett medel för att isolera kvinnan genom att direkt eller indirekt inte 
tillfredsställa djurets behov, utsätta djuret för vanvård och inte låta kvinnan förbättra 
dess livsomständigheter, hot om att skada/döda djuret, faktiskt skada/döda djuret, tvinga 
kvinnan till sexuella handlingar med djuret eller själv använda djuret i sexuella syften. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens andra kapitel ges en bakgrund gällande sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot djur. Här redogörs för relevanta lagar och riktlinjer samt hur olika 
instanser i samhället arbetar kring mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. I 
kapitel tre redovisas tidigare forskning gällande omfattningen av mäns våld mot kvinnor 
i Sverige samt forskning gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld 
mot husdjur. Efter detta redogörs, i kapitel fyra, de teoretiska utgångspunkter som 
uppsatsen har. Två perspektiv beskrivs: det socialkonstruktivistiska och det feministiska 
samt två teorier gällande uppbrottsprocessen. I kapitel fem redogörs för val av metod 
samt tillvägagångssätt. I det sjätte kapitlet redovisas de empiriska resultaten från studien 
utifrån syfte och frågeställningar samt att resultaten jämförs med tidigare forskning 
inom området. I uppsatsens sjunde och sista kapitel, diskuteras resultaten samt att dessa 
knyts samman med våra teoretiska perspektiv. Kapitlet avslutas med en 
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metoddiskussion kring studiens begränsningar och förslag på vidare forskning om 
sambandet samt förbättringsförslag kring det praktiska arbetet.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för relevant lagtext samt Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet 
med våldsutsatta kvinnor. Vidare beskrivs organisationen Se Sambandet som arbetar 
nationellt för att synliggöra och sprida kunskap om sambandet mellan våld i nära 
relationer och våld mot husdjur. Därefter beskrivs VOOV, en lokal ideell förening, som 
arbetar för ökad samverkan mellan olika aktörer som möter våldsutsatta med husdjur 
samt deras arbete med att hjälpa våldsutsatta att ta sig ur en våldsrelation genom att 
förmedla jourhem för husdjur. 
 

2.1 Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens riktlinjer 
I detta avsnitt presenteras de paragrafer ur socialtjänstlagen samt riktlinjer från 
Socialstyrelsen vi anser särskilt relevanta för socialsekreterares arbete med våldsutsatta 
kvinnor. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att ta fram rekommendationer för socialtjänst 
utifrån bästa tillgängliga kunskap, att svara för myndighetens vägledning av socialtjänst 
samt att utarbeta föreskrifter (SOSFS, bindande regler), allmänna råd (vilka ska ses som 
starka rekommendationer) om myndighetens regelverk samt utveckla normer för beslut 
(www.socialstyrelsen.se 2014b). 
 
I socialtjänstlagens (SoL) 5 kap. 11 § kan utläsas att socialnämnden har ansvar för att ge 
stöd och hjälp till brottsoffer och dennes närstående. Vidare har socialnämnden enligt 5 
kap. 11 § andra stycket SoL ett ansvar för att särskilt beakta att kvinnor som är 
våldsutsatta kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I 
Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor (SOSFS 
2009:22) beskrivs hur en våldsutsatt kvinna har rätt att efter individuell bedömning av 
sina hjälpbehov erbjudas de insatser som är de bästa för henne, det kan i vissa fall vara 
nödvändigt att utforma en specifik insats för en enskild kvinna. Vidare fastställs att stöd 
och hjälp kan omfatta bland annat insatser som till exempel ekonomiskt bistånd, 
skyddat boende och förmedling av kontakter med andra myndigheter och 
frivilligorganisationer (prop.2006/07:38 s. 32 refererad i SOSFS 2009:22). Därtill ska 
socialnämnden utreda kvinnans hela livssituation, nätverk samt göra en riskbedömning 
för att få en samlad bedömning av kvinnans behov av stöd och hjälp både långsiktigt 
och mer akut. I en utredning av en våldsutsatt kvinnas livssituation, samt i en 
riskbedömning anser vi att frågor huruvida det finns husdjur som också är utsatta för 
våld samt om detta är en orsak till att kvinnan inte lämnar relationen ska inkluderas.  
 
När det gäller ekonomiskt bistånd fastställs i 4 kap. 1 § SoL att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. I Socialstyrelsens 
allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) fastställs att kostnader för 
husdjur inte ingår i rätten till bistånd. I Socialstyrelsens handbok (SOSFS 2009:22) står 
det dock att socialtjänsten ska ta hänsyn till alla dimensioner av utsatthet då en kvinna 
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är våldsutsatt. Därtill står att socialnämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen 
till en högre nivå om den enskilde tillfälligt har höga kostnader på grund av att hen är 
eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående (SOSFS 2009:223). 
Vid beslut om ekonomiskt bistånd ska alltid en individuell behovsbedömning göras och 
i högsta grad när det gäller denna typ av ärenden (SOSFS 2009:22). Utifrån lagtext samt 
Socialstyrelsens riktlinjer anser vi således att det finns tolknings- och 
handlingsutrymme för socialsekreterare att bevilja kostnader kopplade till våldsutsatta 
kvinnors husdjur. Att detta är en bedömningsfråga utan tydliga direktiv och lagar kan 
göra att våldsutsatta kvinnor som har husdjur riskerar att inte få den ekonomiska hjälp 
hon behöver för att lämna en våldsrelation. Då beslutet beror på den enskilde 
socialsekreteraren kan bedömningen variera utifrån hens kunskaper om sambandet 
mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur. 
 
I SoL beskrivs även att socialnämnden i lämpliga fall ska samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och föreningar (3 kap. 4 § SoL). Socialnämndens insatser 
för den enskilde ska vid behov utformas och genomföras i samverkan med myndigheter 
och andra aktörer (3 kap. 5 § SoL). I Socialstyrelsens handbok (SOSFS 2009:22) står att 
bedömningen av vilka insatser som bäst svarar mot kvinnans behov görs i samråd med 
kvinnan, men att kvinnan måste få information om vilka insatser som finns för att hon 
ska kunna ta ställning. Även om kommunen har ett visst utbud av insatser, som till 
exempel stödjande samtal, tillfälliga boenden eller annat, kan insatser utöver dessa 
erbjudas kvinnan. Vidare kan utläsas att socialnämnden bör kunna erbjuda kvinnan 
hjälp att kontakta till exempel frivilligorganisationer och andra aktörer (SOSFS 
2009:22). Det kan gälla information om vart kvinnan kan vända sig om hon till exempel 
vill ha stöd och hjälp utöver det som socialnämnden har beviljat henne, eller om hon av 
andra skäl önskar få kontakt med en ideell verksamhet. Vi anser därför utifrån gällande 
lagar samt Socialstyrelsens handbok att det i socialsekreterarens arbete bör ingå att ha 
kunskap om och veta vart en våldsutsatt kvinna med husdjur kan hänvisas. I Uppsala 
län skulle detta kunna vara VOOV, en lokal ideell förening som jourhemsplacerar 
våldsutsattas husdjur.   
 

2.2 Se Sambandet  
Forskaren Carin Holmberg och VOOV:s projektledare Nathalie Nordén har tillsammans 
med andra tagit initiativet till Se Sambandet (www.sesambandet.se 2014a). I bildandet 
av denna organisation har initiativtagarna tagit hjälp av Phil Arkow på den amerikanska 
förlagan The National Link Coalition och ekonomiskt stöd från Djurskyddsföreningen. 
Se Sambandet (www.sesambandet.se 2014b) beskriver sin verksamhet som ett nationellt 
kunskapscentrum som syftar till att synliggöra sambandet mellan våld mot djur och våld 
mot människor och mer specifikt, våld mot sällskapsdjur och våld i nära relationer. De 
håller enstaka föreläsningar och utbildningar med utgångspunkt i sambandet mellan 
våld mot djur och våld mot människor samt arbetar med politiskt påverkansarbete för att 
förbättra situationen för våldsutsatta personer och deras djur.  
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Figur 2.1 Modell framtagen för att illustrera Se Sambandet. (www.sesambandet.se 2014b) 
 

                                
Se Sambandet kan även ses som en modell för att belysa kopplingarna mellan våld mot 
djur och: 

• Mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade och transpersoners parrelationer 
• Barnmisshandel, sexuella övergrepp och försummelse av barn 
• Våld mot äldre  

(Se Sambandet www.sesambandet.se 2014b) 
 
Denna modell är framtagen av den amerikanska barn- och djurskyddsorganisationen 
American Humane för att hjälpa professionella att ingripa tidigare och samverka för att 
upptäcka, förebygga och utreda våld i nära relationer samt skapa skyddsåtgärder för 
våldsutsatta människor och djur (Diesen & Diesen 2013:333ff). Organisationen Se 
Sambandet (www.sesambandet.se 2014b) arbetar för att våld mot djur ska förstås i sitt 
sammanhang och inte som isolerade företeelser och menar att genom att utgå från ett 
helhetsperspektiv på våld, kan både den direkta hjälpen och det förebyggande arbetet bli 
mer heltäckande och effektivare. Diesen och Diesen (2013:344f) beskriver hur 
tillämpning av modellen kan användas för att inkludera djur i utredningar om våld i nära 
relationer samt för att skapa skyddsåtgärder för våldsutsatta människor och husdjur. 
Diesen och Diesen (2013:346) hävdar att det i USA och Storbritannien förs en närmare 
samverkan och informationsutbyte mellan polis, åklagare, socialtjänst och 
djurorganisationer för att lyfta fram djurens utsatthet i våldsamma relationer. Detta har 
bland annat lett till att socialtjänsten fått lära sig ställa frågor och vara observanta på hur 
husdjur behandlas, då sådan information kan ge värdefulla indikationer om familjens 
situation.  
 

2.3 VOOV-Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta  
I Uppsala finns i dagsläget en ideell förening som förmedlar tillfälliga jourhem till 
våldsutsatta personers husdjur. VOOV (www.voov.se 2014a) startades 2008 som ett 
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lokalt nätverk och 2009 bildades föreningen av veterinärer och veterinärstudenter. 
Föreningens syfte är att underlätta för våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. 
Det finns idag många skyddade boenden för våldsutsatta personer, men få av dem har 
möjlighet att ta emot våldsutsatta personer tillsammans med deras husdjur varför 
VOOV startades. Föreningen finns idag på 12 orter i Sverige och för att en våldsutsatt 
person ska få hjälp av föreningen krävs att kontakten förmedlas av socialtjänst, polis, 
kvinnojour eller brottsofferjour. Den våldsutsatta kan alltså själv inte kontakta 
föreningen för en placering. För att föreningen ska ta hand om ett djur krävs att den 
våldsutsatta personen aktivt har börjat ta sig ur våldsrelationen (www.voov.se 2014b). 
Om föreningen hjälper till att förmedla ett jourhem till en våldsutsatt person kostar 
varken förmedlingen eller själva boendet för husdjuret något men däremot får den 
våldsutsatta själv stå för löpande kostnader för djuret, till exempel foder, försäkring, 
vaccinationer och liknande (www.voov.se 2014c).  
 
Enligt Stefan Lindberg (2014), ordförande i VOOV Uppsala, har den lokala föreningen 
i Uppsala under tidigare år genomfört cirka 15 placeringar och under 2013 sex 
placeringar. VOOV som organisation har senaste året genomgått stora förändringar 
vilket har gjort att föreningens möjlighet att sprida information och kunskap till andra 
instanser som socialtjänst, polis och kvinnojour varit begränsad. VOOV Uppsala hade 
under 2013 cirka 15 förfrågningar, dock utmynnade inte alla förfrågningar i placeringar. 
Orsakerna till detta är flera: att den våldsutsatta själv hittade en lösning gällande 
husdjuret, att uppbrottet blev avbrutet och den våldsutsatta stannade hos förövaren eller 
att den våldsutsatta kunde flytta till en kvinnojour där husdjur var tillåtet. 
Förfrågningarna till VOOV Uppsala gällande placering av den våldsutsattas husdjur 
kommer uteslutande från kvinnojourer, endast i enstaka fall har socialtjänst eller polis 
kontaktat föreningen. Hittills har VOOV Uppsala kunnat hjälpa de våldsutsatta som 
behövt hjälp, men mörkertalet gällande behovet är antagligen stort, då det i nuläget inte 
finns samarbete med varken polis eller socialtjänst (Lindberg 2014).  
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas studier gällande omfattningen av mäns våld mot kvinnor i 
Sverige. Denna forskning är relevant då våld mot husdjur inte är en isolerad företeelse 
utan bör ses som en del av mäns våld mot kvinnor. I anslutning till detta följer en 
diskussion om mörkertal. Därefter följer en redovisning av forskning gällande 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. I avsnittet redovisas 
forskning inom området som har bedrivits i USA, där fokus har legat på våldsutsatta 
kvinnors egen erfarenhet av våld mot deras husdjur och vilken betydelse det har haft för 
beslutet att lämna våldsrelationen. Därefter följer en redogörelse av svensk forskning, 
där en studie har gjorts kring kvinnojourer och brottsofferjourers erfarenhet av att möta 
våldsutsatta kvinnor som har husdjur. Vidare redogörs resultaten från en undersökning 
som gjorts i samband med en avhandling om mäns våld mot kvinnor vid separationer. 
Avslutningsvis redovisas forskning kring huruvida våld mot husdjur är en del i 
förundersökningar av relationsvåld.  
 

3.1 Omfattning av mäns våld mot kvinnor i Sverige  
Flera undersökningar har gjorts i Sverige gällande våld i nära relationer. 
Undersökningarna har ofta olika syfte och fokus, där det som undersöks inte alltid är 
specifikt just mäns våld mot kvinnor. I vissa studier går det inte att utröna om det är en 
kvinna eller man som utsatt kvinnan för våldet, även om det ofta nämns att en man är 
den vanligaste förövaren.  
 
2001 gjorde Lundgren den första omfångsundersökningen gällande mäns våld mot 
kvinnor där ett frågeformulär sändes ut till 10 000 kvinnor. Resultaten visade att 46 
procent av kvinnorna någon gång utsatts för våld från en man efter sin 15-årsdag och att 
12 procent utsatts för våld av en man under det senaste året (Lundgren 2001:8). Av de 
tillfrågade kvinnorna som vid undersökningstillfället var frånskilda/separerade hade 
hälften av kvinnorna utsatts för våld av någon tidigare make/sambo. Slutligen hade 11 
procent av de kvinnor som vid undersökningstillfället var gifta eller hade en sambo 
blivit utsatta för våld av sin nuvarande make/sambo (Lundgren 2001:23). 
 
Resultaten från en nyligen gjord studie (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 2014) 
publicerades i januari 2014. Undersökningen riktade sig till 10 000 kvinnor och 10 000 
män i åldern 18 – 74 år (NCK 2014:16). I studien framkommer att både män och 
kvinnor är förövare men att majoriteten av förövarna är män. Sammantaget visar studien 
att 81 procent av kvinnorna i studien har erfarenheter och minnen av att någon gång i 
sitt liv ha blivit utsatta för någon form av sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld (NCK 
2014:63). En mycket stor andel kvinnor i Sverige lever således med erfarenheter och 
minnen av att ha blivit utsatta för våld (NCK 2014:66).  
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Brottsförebyggande rådet (Brå 2014) har genomfört en undersökning i Sverige för att se 
hur vanligt förekommande brott i nära relationer är samt i vilken utsträckning dessa 
brott polisanmäls. I denna kartläggning räknas brott i nära relationer som våld i fysisk 
form, sexualbrott, hot, trakasserier och verbala kränkningar samt det som 
respondenterna själva upplever som trakasserier och verbala kränkningar även om de 
erfarenheterna rent juridiskt ligger på gränsen för att definieras som brott (Brå 
2014:18f). I studien uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de varit utsatta för denna 
typ av brott och sju procent uppger att de blivit utsatta senaste året (Brå 2014:67). Av de 
kvinnor som blivit utsatta det senaste året var det endast 4,9 procent som polisanmälde 
brottet (Brå 2014:78).  
 
Gemensamt för många studier gällande mäns våld mot kvinnor är att det ofta beskrivs 
ett stort mörkertal. När det kommer till antalet anmälda brott så har benägenheten att 
anmäla brott i nära relationer ökat, men mörkertalet är fortfarande stort och resultaten 
visar att det bara är en liten andel av kvinnorna som polisanmäler brotten (Brå 2014:98). 
I Lundbergs studie (2001:48) anger endast 10 procent av kvinnorna att de har anmält det 
våld de blivit utsatta för. I Lundbergs studie (2001:51) svarade endast ett fåtal av 
respondenterna som uppgav att de är eller varit utsatta för våld, att de sökt hjälp hos en 
socialarbetare (9 %) och hos socialjour (4 %). I NCK:s undersökning (2014:67) 
framkom att benägenheten att anmäla var låg, exempelvis var det endast 5 procent av de 
kvinnor som utsatts för sexuellt våld i sitt vuxna liv som hade anmält händelsen, 
motsvarande siffra vad det gäller fysiskt våld var cirka 20 procent. I undersökningen 
framkom också att en låg andel (cirka 10 %) av kvinnorna hade fått professionell hjälp 
av läkare, psykolog, kurator eller liknande efter dem blivit utsatta för våld (NCK 
2014:68). Sammanfattningsvis utifrån dessa resultat kan sägas att mörkertalet är stort 
vad det gäller hur många kvinnor som blir utsatta för våld, samt att många av dessa 
kvinnor aldrig får någon hjälp av professionella, till exempel socialsekreterare inom 
socialtjänsten. 
 

3.2 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur 
Vi har funnit ett flertal amerikanska studier inom området och valt att kortfattat ta upp 
de huvudsakliga resultaten samt relevant statistik, från några av dem, för att visa 
förekomst av sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Ascione 
et al. (2007) har i sin studie sammanställt det amerikanska forskningsläget. Författarna 
fann fyra studier som var utformade specifikt för att uppskatta sambandet mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur, vid undersökningstillfället befann sig kvinnorna 
på skyddade boenden. I dessa fyra studier uppgav mellan 46 och 75 procent av 
kvinnorna med husdjur att deras husdjur blivit utsatta för våld eller hot om våld. Mellan 
18 och 48 procent av kvinnorna uppgav att de lämnade relationen senare än de hade 
velat på grund av deras oro för husdjurets välfärd och säkerhet. Ascione et al. (2007) 
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påpekar dock dessa studiers små urvalsgrupper samt brist på kontrollgrupp, varför 
forskarna i sin studie utökade urvalsgruppen samt lade till en kontrollgrupp.  
 
Ascione et al.:s (2007) studie bygger på en experimentgrupp med 101 stycken 
våldsutsatta kvinnor på ett skyddat boende som alla hade husdjur, samt en kontrollgrupp 
med 120 stycken kvinnor som ej upplevt relationsvåld, men som alla hade husdjur. 
Såväl experimentgrupp som kontrollgrupp befann sig i staten Utah i USA. Resultaten 
från denna studie stödjer resultaten i de tidigare nämnda studierna.  
 

• 52 procent av kvinnorna i experimentgruppen uppgav att hot om våld mot 
husdjur förekommit, jämfört med 12 procent i kontrollgruppen. 

• 54 procent av kvinnorna i experimentgruppen uppgav att våld, då även dödligt 
våld, mot husdjur förekommit, jämfört med 5 procent i kontrollgruppen. 

• 23 procent av kvinnorna i experimentgruppen uppgav att de på grund av oro för 
deras husdjurs välfärd och säkerhet lämnade relationen i ett senare skede. 

 
Det svenska forskningsläget gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och 
våld, eller hot om våld, mot husdjur är relativt outvecklat. Holmberg (2004) har i sin 
studie vänt sig till kvinnojourer och brottsofferjourer för att undersöka deras kunskap 
och erfarenhet av sambandet. Undersökningen innehöll en öppen fråga som flera 
jourkvinnor använde för att ge utförligare exempel på hur våldet mot husdjur kan se ut. 
Bland dessa kommentarer beskrivs hur en man slängt ut katten från balkongen, grov 
misshandel av husdjur som därefter tvingats avlivas samt män som våldfört sig sexuellt 
på husdjur. Vidare berättar många jourkvinnor att mannen dödat familjens husdjur. 
Holmbergs (2004) resultat bygger på svar från 87 kvinnojourer och 28 brottsofferjourer. 
 

• 66 av kvinnojourerna har erfarenhet av att våldsutsatta kvinnor berättar om våld 
eller vanvård mot husdjur. 

• 40 kvinnojourer frågar regelmässigt om det finns husdjur i familjen, 47 
kvinnojourer uppger att de inte frågar. 

• 69 kvinnojourer anser sig se ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och 
våld mot husdjur. 

• 66 kvinnojourer har erfarenhet av kvinnor som inte lämnade en misshandlande 
man på grund av oro för sitt husdjurs välfärd och säkerhet. 

• Ungefär hälften av brottsofferjourerna uppger att de kommit i kontakt med 
utsatta husdjur, dock har endast 7 av dem kommit i kontakt med det i samband 
med våld mot kvinnor. 

• 24 brottsofferjourer frågar inte våldsutsatta kvinnor om det finns utsatta husdjur 
i familjen. 

• 7 brottsofferjourer har erfarenhet av att kvinnan inte lämnar mannen på grund av 
oro för sitt husdjur. 
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Vidare fann Holmberg (2004) att det rådde osäkerhet hos respondenterna kring 
begreppet djurjourhem, en del av respondenterna menade att hundpensionat eller 
veterinärstation kan räknas som ett sådant medan andra svarade att sådant alternativ inte 
finns. 
 
I Ekbrands avhandling från 2006 redovisas resultatet från en enkätundersökning vilken 
är gjord bland kvinnor i separationsprocessen där förekomsten av mäns våld mot 
kvinnor undersöktes. Studien är således inte specifikt riktad till våldsutsatta kvinnor. 
Ekbrand (2006) har undersökt hur vanligt våldet är både före och efter separationen. Tre 
perioder i studien är aktuella för vår uppsats eftersom de undersöker tiden innan 
separationen. Period I är de sex första månaderna paret bott tillsammans, Period III är 
de sex sista månaderna innan någon gjorde klart att hon/han ville separera och Period II 
är tiden däremellan (2006:247). På frågan om mannen har hotat att skada husdjuret 
uppgav 1,6 procent av kvinnorna att de hade upplevt detta i Period I, 3,8 procent hade 
upplevt det i Period II och 5,0 procent hade upplevt det i Period III (Ekbrand 2006:281). 
Motsvarande siffra för om mannen faktiskt skadat husdjuret är 1,5 procent, 5,0 procent, 
och 6,2 procent för samma perioder (Ekbrand 2006:107).  
 
Diesen och Diesen (2013:338ff) har gjort en undersökning av familje- och 
sexualbrottsärenden i Stockholms län samt barnärenden i Uppsala län, där forskarna 
studerat om det finns husdjur i relationen/familjen och under vilka omständigheter 
djuren omnämns i förundersökningen. Forskarna kunde konstatera att det inte finns 
några polisiära rutiner för att fråga eller rapportera om husdjur i familjen utan det 
hänger på om kvinnan eller barn berättar själva. Diesen och Diesen finner exempel på 
flera olika varianter av våld mot husdjur som män använder för att skapa makt och 
kontroll. Vidare finner de ärenden där de menar att det finns all anledning att misstänka 
att våldet drabbar familjens djur men där polisen inte ställer frågan. I flera fall har 
förundersökning bedrivits gällande både kvinnomisshandel och djurplågeri, men där 
åtal endast väckts för kvinnomisshandel (Diesen & Diesen 2013:338ff). Diesen och 
Diesen (2013:334) beskriver hur de flesta djurägare i Sverige betraktar sina husdjur som 
familjemedlemmar men att djuren ändå har en juridisk status som “egendom” vilket 
påverkar hur människor ser på dem och bidrar till att djur inte prioriteras i rättssystemet. 
Djur har inte status som brottsoffer och straffvärdet för brott mot djur är lågt. Följden 
blir att våld mot djur osynliggörs och underskattas i riskbedömningen gällande våld i 
nära relationer. (Diesen & Diesen 2013:334) 
 

3.3 Sammanfattning 
Flera undersökningar har gjorts i Sverige för att kartlägga omfattningen av mäns våld 
mot kvinnor. Utifrån de studier som här redovisas kan sammanfattningsvis sägas att 
mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem i Sverige, varje år drabbas många 
kvinnor av mäns våld samt att många kvinnor lever med erfarenheter av att tidigare 
varit våldsutsatt av en man. Återkommande nämns det i studierna att mörkertalet 
antagligen är stort när det kommer till hur många kvinnor som utsätts för mäns våld.  
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I USA har forskning kring sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur bedrivits sedan 1990-talet, och forskarna har kommit längre än de har i Sverige. 
I de amerikanska studier vi valt att ta med, har forskarna vänt sig direkt till våldsutsatta 
kvinnor och undersökt sambandets omfattning. Studierna är dock ofta gjorda på små 
urval och utan kontrollgrupp. Vi anser ändå att studierna är relevanta då de visar att det 
finns ett starkt samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Inom 
svensk forskning redovisas Holmbergs och Ekbrands studier som stödjer resultaten från 
de amerikanska studierna på så sätt att vi kan se att det finns ett starkt samband. Dock 
behövs mer forskning inom området, det saknas studier kring socialtjänst och 
socialsekreterares erfarenhet av området vilket vi anser är av betydelse då socialtjänst 
enligt lag har ett särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor, varför vi hoppas att 
föreliggande undersökning fyller en kunskapslucka. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs för två övergripande perspektiv, det socialkonstruktivistiska och 
det feministiska, samt teorier kring uppbrottsprocessen. Det socialkonstruktivistiska 
perspektivet presenteras som en förklaring till hur ett socialt problem tolkas och 
hanteras i ett samhälle. Det feministiska perspektivet beskrivs för att förklara hur 
samhällets strukturer påverkar synen på mäns våld mot kvinnor och även hur 
våldsprocessen ser ut. Vidare kompletteras dessa perspektiv med teorier kring 
uppbrottsprocessen. Dessa teorier kan ge en förklaring kring vad som har betydelse för 
en våldsutsatt kvinna som ska lämna en våldsrelation, där mannens våld eller hot om 
våld mot kvinnans husdjur kan vara en kvarhållande faktor. 
 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan användas för att försöka förstå hur ett 
socialt problem tolkas och hanteras i ett samhälle (Andersson & Lundberg 2001). Med 
utgångspunkt i Andersson och Lundbergs (2001) redogörelse av hur mäns våld mot 
kvinnor konstruerats som socialt problem ämnar vi dra paralleller till om och hur 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur konstrueras som 
problem.  
 
Andersson och Lundberg (2001:63f) beskriver hur våld mot kvinnor sedan 70-talet inte 
längre konstrueras som ett privatproblem, utan ett samhällsproblem. Författarna menar 
att den rådande synen på mäns våld mot kvinnor, som kan ses uttryckt i lagstiftning, 
handlingsprogram och massmedia, förenklat kan ses som ett resultat av den feministiska 
rörelsen och framförallt de ideella kvinnojourernas arbete för att få mäns våld mot 
kvinnor att ses som ett erkänt samhällsproblem. Andersson och Lundberg (2001:65f) 
skriver att amerikansk forskning visar att kvinnorörelsen och de grupper som direkt 
arbetat för våldsutsatta kvinnor spelat en avgörande roll för att synliggöra mäns våld 
mot kvinnor och definiera problemet. Detta, menar författarna, gäller även i Sverige där 
rörelsen agerat praktiskt för att skydda och hjälpa utsatta kvinnor men också för att föra 
fram mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem.  
 
Med en konstruktivistisk term kan de kvinnojoursaktiva, enligt Andersson och 
Lundberg (2001:65f), kallas moraliska entreprenörer, då de varit ledande i den 
kollektiva definitionsprocessen. Entreprenörsarbetet består främst i att förmedla 
information som bygger dels på ideologiska och teoretiska grunder men även på det 
praktiska arbetet med utsatta kvinnor (Andersson & Lundberg, 69f). Författarna 
beskriver hur kvinnojourer växte parallellt med att uppmärksamheten kring våld mot 
kvinnor ökade vilket bidrog till att de identifierades med problemet. Kvinnojourer har 
på så vis blivit erkända och ansedda som experter på detta samhällsproblem. Dock, 
menar författarna, att kommunala och statliga myndigheter klivit fram som nya aktörer 
inom området vilket har lett till ett maktspel mellan kvinnojourer och myndigheter om 
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vilkas expertinflytande som ska styra socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. 
För att myndigheter ska kunna hävda expertkunskap krävs utbildning inom alla de 
offentliga verksamheter som är delaktiga i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De 
involverade myndigheterna har genom regeringsdirektiv, fortbildningssatsningar och 
anslag till särskilda verksamheter givits riktlinjer för arbetet med våldsutsatta kvinnor 
(Andersson och Lundberg 2001:66, 70ff).  
 
Vidare förklarar Andersson och Lundberg (2001:66f) att lagstiftningen kring 
våldsutsatta kvinnor under 90-talet var intensiv, nya lagar och brottsrubriceringar 
tillkom vilket ledde till handlingsplaner för myndigheterna gällande insatser för 
våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor har på så vis konstruerats som arbetsfält för en 
rad verksamheter, däribland socialtjänst enligt författarna. Andersson och Lundberg 
(2001:67) förklarar att konstruktionen av problemet har lett till att våld mot kvinnor 
idag ses som en särskild våldsproblematik artskild från andra typer av våld, som till 
exempel barnmisshandel och gatuvåld.  
 
Andersson och Lundberg (2001:64) beskriver processen då ett fenomen etableras som 
samhällsproblem. Författarna förklarar att i den ideologisk-politiska fasen framförs 
beskrivningar och förklaringar av problemet, och även mer riktade aktiviteter av 
lobbykaraktär som syftar till konkreta förändringar inom relevanta områden. Detta kan 
syfta till förändring inom till exempel lagstiftning, rättspraxis, socialt arbete och 
utbildning. Andersson och Lundberg (2001:64) menar att definitionerna av problemet 
slutligen implementeras som tolkningsramar i alla de vardagliga sammanhang där 
människor i kommunikation med varandra försöker tolka och förstå vad de upplever. 
Vidare hävdar författarna att ett viktigt element i tillblivelsen av ett problem är “claims 
making acitivities”, vilket innebär aktiviteter ämnade för att väcka uppmärksamhet 
kring en fråga. Definitionen av ett problem måste hävdas i olika sammanhang för att 
väcka uppmärksamhet. När det gäller sambandet mellan våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur kan vi se Se Sambandet och VOOV som viktiga aktörer i tillblivelsen av 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur som socialt problem. 
Detta då organisationerna utöver att samla kunskap inom området, aktivt arbetar för 
förändring i lagstiftning såväl som praxis i socialt arbete. 
 
Andersson och Lundberg (2001:85) förklarar att ett problem är beroende av en kollektiv 
definitionsprocess för sin tillblivelse, den rådande uppfattningen av ett socialt fenomen 
är det som uppfattas som “verkligt” eller “sant”. För att sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur ska uppfattas som ett socialt problem måste det 
tolkas och definieras som ett problem av inflytelserika aktörer (Andersson & Lundberg 
2001:85). Då socialtjänsten enligt lag har ett särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor 
menar vi att socialsekreterare kan ses som en inflytelserik aktör.  
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan enligt Andersson och Lundberg (2001:64) 
ge en mer nyanserad bild av ett socialt problem genom att granska den rådande 
beskrivningen av problemet. Som redovisat i bakgrundsavsnittet finns organisationer 
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som arbetar för att synliggöra våld mot djur som en del av våldsrelationer samt att 
forskning visar på ett starkt samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur. Frågan är om denna kunskap implementerats hos de socialsekreterare som 
faktiskt möter de våldsutsatta kvinnorna. Det socialkonstruktivistiska perspektivet 
innebär att vad socialsekreterarna definierar som mäns våld mot kvinnor blir 
utgångspunkt i konstruktionen av problemet. Socialsekreterarnas vetskap om sambandet 
mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur är, enligt perspektivet, avgörande i 
deras hantering av problemet samt i förlängningen i vilken utsträckning kvinnorna får 
den hjälp de behöver och har rätt till. Således tror vi att den individuella tolkning och 
bedömning som socialsekreterare ska göra kan innebära en risk för rättsosäkerhet 
eftersom den hjälp kvinnan får beror på huruvida socialsekreteraren har kunskap om 
sambandet eller inte. 
 

4.2 Feministiskt perspektiv 
Inom det feministiska perspektivet ges olika förklaringsmodeller kring mäns våld mot 
kvinnor. Gemensamt för mycket av den forskning som bedrivits inom ramen för 
feministiskt perspektiv är att mäns våld mot kvinnor i grunden anses ha en strukturell 
orsak (Hearn 1998:31). Jönson (2010:75f) förklarar könsmaktansatsen som ett 
feministiskt perspektiv vilket fått stor spridning i Sverige. Jönson beskriver hur våld 
mot kvinnor ur detta perspektiv betraktas som ett strukturellt och kulturellt fenomen 
besläktat med andra uttryck för kvinnlig underordning. Andra former av kvinnoförtryck 
kan vara våldtäkt, sexuella trakasserier eller diskriminering inom arbetslivet. Enligt 
perspektivet, förklarar Jönson, kan mäns våld mot kvinnor förstås i termer av 
normalisering där våldets normaliseringsprocess är del av en samhällelig ordning där 
kvinnor konstrueras som mindre värda. Normaliseringsprocessen tvingar gradvis 
kvinnan att anta en självbild som underordnad och mindre värd med följd att mannens 
bestraffning ter sig naturlig för båda parter. Den misshandlande mannen konstituerar sin 
maskulinitet och utövar sin kontroll genom våldshandlingar. (Jönson 2010:75f) 
 
En framstående forskare som utgår från ett feministiskt perspektiv är Lundgren (2012), 
hon förklarar våldet som ett sätt för männen att upprätthålla den kvinnliga 
underordningen och den manliga överordningen som hon menar finns i samhället. Mäns 
våld mot kvinnor kan ses som en könsskapande process där kvinnan ska vara som den 
bild samhället ger av kvinnligt och manligt, nämligen att kvinnan ska vara tillgänglig 
för mannen, både sexuellt och omsorgsmässigt (2012:20f). Lundgren menar vidare att 
denna bild har betydelse för våldsprocessen i en våldsrelation. Processen blir en 
förlängning av de strukturer som finns i samhället: att mannen har makt och kontroll 
och att kvinnan anpassar sig till mannen. Utifrån denna forskares perspektiv kan man se 
socialsekreterare som en del av samhällets struktur. Det förefaller enligt vår uppfattning 
sannolikt att socialsekreterares bild av hur mäns våld mot kvinnor kan se ut påverkas av 
den struktur gällande manligt och kvinnligt som finns i samhället. Att som 
socialsekreterare vara medveten om sina egna förutfattade meningar gällande könsroller 
kan ha betydelse för hur man väljer att se på det våld som kvinnan utsätts för.  
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Att våld för mannen ger en känsla av makt och kontroll är något som Lundgren 
(2012:51) beskriver som en viktig del för att förstå mäns våld mot kvinnor. Våldet är 
enligt henne ofta kontrollerat och inte impulsstyrt. Hon anser dessutom att myten 
fortfarande lever kvar om att män som utövar våld mot kvinnor har bristande 
impulskontroll och att den myten även präglar professionellas syn på mäns våld mot 
kvinnor. Det förefaller enligt vår uppfattning relevant att som socialsekreterare få 
kunskap och utbildning gällande mäns våld mot kvinnor för att dessa myter inte ska 
påverka socialsekreterarens bedömning av insatser för en våldsutsatt kvinna. Kännedom 
om att ett indirekt sätt för mannen att behålla kontroll och makt över kvinnan kan vara 
våld, eller hot om våld, mot kvinnans husdjur kan göra att socialsekreteraren förstår hur 
detta våld kan påverka kvinnans liv och hur det kan vara en faktor som gör att hon 
stannar kvar hos mannen.  
 
Vad det gäller ett feministiskt perspektiv på mäns våld mot djur i våldsrelationer så 
menar forskaren Adams (1998:56) att våld mot djur är ytterligare ett uttryck för den 
struktur som finns i samhället. Att använda våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur 
blir ett sätt att ha kontroll och makt över kvinnan, vilket blir ett uttryck för manlighet. 
Adams (1998:89) förklarar alltså våldet som ett uttryck för manlighet, där detta bygger 
på att andra utesluts ur kategorin mänskliga varelser. Att använda våld eller hot om våld 
mot kvinnans husdjur skadar kvinnan direkt på grund av det hon känner för husdjuret, 
men också genom att det symboliserar vad mannen kan komma att göra mot kvinnan, 
vilket i sig är ett sätt för mannen att utöva kontroll och makt över kvinnan (Adams 
1998:59). Detta perspektiv belyser det faktum att våld mot kvinnans husdjur är en del 
av det våld som mannen kan utsätta kvinnan för i en våldsrelation. Vi anser att om en 
socialsekreterare förstår detta samband så kan det innebära att hen tidigare ser att en 
kvinna är våldsutsatt och hen därmed kan ge kvinnan det stöd hon behöver för att lämna 
relationen. 
 

4.3 Teorier om uppbrottsprocessen 
I detta avsnitt presenteras två teorier inom uppbrottsprocessen, Holmberg och Enanders 
samt Hydéns. I Holmberg och Enanders (2010:75) teori gällande uppbrottsprocessen 
identifieras tre aktiva processer som den våldsutsatta kvinnan genomgår vid uppbrottet 
från mannen. De tre processerna har ingen bestämd ordning och kan dessutom pågå 
samtidigt. Processen att bryta upp beskriver själva uppbrottet från mannen, att bli fri 
förklarar hur kvinnan emotionellt blir fri från mannen och att förstå förklarar processen 
där kvinnan kan definiera sig själv som våldsutsatt och att hon har levt i en våldsrelation. 
Forskarna grundar sin identifiering av dessa tre processer delvis på en studie där de 
intervjuade tio kvinnor samt två gruppintervjuer med ideella kvinnor och anställda på 
två olika kvinnojourer. Då denna uppsats har fokus på själva uppbrottet kommer endast 
processen att bryta upp beskrivas. När Holmberg och Enander (2010:76) beskriver 
processen gällande kvinnans uppbrott utgår de delvis från Fuchs Ebaughs (refererad i 
Holmberg & Enander 2010:76) begrepp exitprocessen som består av fyra faser: att 
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börja tvivla, att söka alternativ, vändpunkten och att skapa en ex-roll. Begreppet 
exitprocessen myntades i samband med Fuchs Ebaughs (refererad i Holmberg & 
Enander 2010:76) studie där personer som hade lämnat en betydelsefull relation 
intervjuades.  
 
Exitprocessen består av fyra faser och de första två sker innan själva uppbrottet och 
kallas för att börja tvivla och att söka alternativ. De första två faserna börjar med ett 
tvivel hos kvinnan där hon kan se andra alternativ till den situation hon befinner sig i. I 
den här fasen sänder kvinnan omedvetet eller medvetet ut signaler om sina tvivel och 
enligt Fuchs Ebaugh (refererad i Holmberg & Enander 2010:76ff) så är signifikanta 
andra viktiga för hur kvinnan kommer att agera vidare. Det beskrivs att om kvinnans 
omgivning är negativ till förändringen kan processen stanna av och göra att kvinnan inte 
förändrar sin situation (Fuchs Ebaugh refererad i Holmberg & Enander, 2010:77f). 
Utifrån detta förefaller det troligt att socialsekreterarens bemötande är viktigt vid mötet 
med en våldsutsatt kvinna. Att kvinnan tas på allvar och blir lyssnad på kan enligt denna 
teori vara avgörande för om kvinnan lämnar relationen eller stannar kvar.  
 
Den tredje fasen i exitprocessen är vändpunkten och i denna fas tar kvinnan beslutet att 
lämna relationen. Hur kvinnan kommer till denna vändpunkt ser olika ut, men för den 
övervägande delen av kvinnorna i studien var det en plötslig och dramatisk vändpunkt. 
Vändpunkten är ofta en stark orsak till att lämna relationen eftersom kvinnan nu har 
insett, och ibland även omgivningen, att hon inte kan vara kvar i relationen. Det händer 
att kvinnan ändå fortsätter att leva med mannen eller går tillbaka, vilket kan ses som 
helt obegripligt både för kvinnan och personer i kvinnans närhet (Holmberg & Enander 
2010:80ff). Grunden till vändpunkten kan vara olika men i Holmberg och Enanders 
studie (2010:80ff) nämns att kvinnans oro för att någon i deras närhet ska utsättas för 
våld kan vara en vändpunkt. Det framkommer dock att detta likaväl kan vara en orsak 
till att kvinnan inte vågar lämna relationen. Utifrån detta tror vi att en socialsekreterare 
bör vara uppmärksam på en våldsutsatt kvinnas eventuella oro för personer i hennes 
närhet och även för hennes eventuella husdjur då det kan vara en orsak till att hon inte 
lämnar relationen, och att det även kan vara en orsak till att hon bestämmer sig för att 
bryta upp.  
 
Fas fyra är att skapa en ex-roll där kvinnan tar med den tidigare rollen in i en ny 
identitet. I ex-rollen finns ofta värderingar, sociala förpliktelser samt förväntningar som 
är kopplade till den tidigare rollen. I studien som Holmberg och Enander (2010:80) 
gjorde visade sig en skillnad i uppbrottsprocessen, de våldsutsatta kvinnorna kan göra 
flera uppbrott medan personerna i Fuchs Ebaughs (refererad i Holmberg & Enander 
2010:80) studie gjorde rollurträdandet mer definitivt. Holmberg och Enander (2011:58) 
uppmärksammade i sin studie att våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur förekom 
som ett sätt att utöva våld mot kvinnan vilket senare ledde till en utveckling av deras 
teorier kring uppbrottsprocessen där husdjurs betydelse undersöktes vidare. Enligt 
Holmberg och Enander (2011:65) är våld eller hot om våld mot husdjuret en 
kvarhållande faktor, då många kvinnor inte har någon möjlighet att se till att djuret är 
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tryggt. Många gånger finns varken möjlighet att lämna husdjuret till vänner, då detta 
inte är tillräckligt tryggt då mannen många gånger vet var husdjuret finns, eller till 
djurpensionat på grund av ekonomiska begränsningar. Holmberg och Enander 
(2011:65) anser därför att om socialtjänsten inte kan erbjuda kvinnan hjälp för att ge 
husdjuret en trygg plats så finns en risk att kvinnan stannar kvar hos mannen. I boken 
redovisas flera studier som alla pekar på att husdjuret kan vara en kvarhållande faktor 
för kvinnan (Holmberg & Enander 2011:59). De anser även att socialtjänstarbetare bör 
ställa frågor om våld eller hot om våld mot djur redan i första samtalet med en 
våldsutsatt, dels för att det kan vara tecken på en upptrappning av det våld hon blir 
utsatt för samt att våldet mot djuret kan vara traumatiska upplevelser som kvinnan kan 
behöva hjälp med att bearbeta (Holmberg & Enander 2011:63ff).   
 
En annan teori kring uppbrottsprocessen är den som Hydén (2001:94) tog fram delvis 
på grundval av resultaten i en kvalitativ studie där informanterna var tio kvinnor som 
lämnat mannen och vid intervjutillfället bodde på skyddat boende för våldsutsatta 
kvinnor. Hydén (2001) anser att själva lämnandet har en förhistoria där motstånd mot 
mannens våldsamhet är i fokus. Motståndet sker genom att kvinnan för ett intensivt 
samspel med mannen där hon försöker undvika våld, det kan till exempel handla om att 
vara medgörlig och att undvika att väcka mannens ilska. Det är ett sätt att göra motstånd 
utan konfrontation (Hydén 2001:100f). Att som socialsekreterare vara medveten om 
detta kan bidra till fördjupad förståelse för att våld kan se ut på många sätt. Våld kan 
vara hot om våld och att kvinnan anpassar sig till mannen för att undvika våld vilket kan 
göra våldet mindre synbart och inte lika uppenbart för kvinnans omgivning. Att ställa 
frågor om psykiskt våld som till exempel våld, eller hot om våld, mot kvinnans husdjur 
kan därför vara en viktig del för att upptäcka att en kvinna är våldsutsatt. 
 
Enligt Hydén (2001:111f) är tidpunkten när kvinnan väl lämnar mannen ofta dramatisk 
och att kvinnan kommer till insikt, där kvinnan inser att döden är en reell fara. Ofta gör 
här kvinnan ett aktivt val att lämna mannen, något det enligt Hydén (2001:115) talas 
alltför lite om utan istället ses en våldsutsatt kvinna ofta enbart som ett offer. Att här 
som socialsekreterare se styrkan som finns i kvinnan och att se kvinnan som aktiv och 
inte bara ett offer kan vara viktigt för att kunna stödja kvinnan i att hitta sitt eget sätt att 
lämna våldsrelationen. Här kommer också fördomar och myter in om vad som är det 
perfekta offret, det finns föreställningar som media och samhället har av hur ett offer 
ska bete sig för att vara trovärdigt, vilket inkluderar bilder som att vara svag, passiv och 
utan möjlighet att ta sig ur sin situation (Andersson & Lundberg 2001:83).  
 

4.4 Sammanfattning 
Teoridelen har redogjort för två övergripande perspektiv samt teorier kring 
uppbrottsprocessen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan användas för att 
belysa hur ett socialt problem konstrueras. För att sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur ska uppfattas som ett socialt problem måste det tolkas och 
definieras som ett problem av viktiga aktörer. Således är socialsekreterarnas vetskap om 
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sambandet av betydelse i hanteringen och förekomsten av problemet. Det feministiska 
perspektivet kan ge förklaringar till socialsekreterares syn på sambandet mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur genom att förklara hur samhällets strukturer 
påverkar synen på mäns våld mot kvinnor samt hur våldet ser ut. Mäns våld mot 
kvinnor handlar om över- och underordning, där mannens kontroll och makt över 
kvinnan är en viktig del i våldet. Ett sätt att upprätthålla makt och kontroll kan för 
mannen vara att utöva våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur. Teorierna inom 
uppbrottsprocessen kan förklara vad som gör att en våldsutsatt kvinna lämnar relationen 
och vilken betydelse kvinnans eventuella husdjur har i processen. Att mannen använder 
våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur kan vara ett sätt för mannen att ha kontroll 
över kvinnan och kan dessutom fungera som en kvarhållande faktor.  
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5 Metod 
I följande kapitel presenteras uppsatsens metodologiska ansats och undersökningens 
urvalsgrupp. Vidare redogörs för undersökningsprocessen i avsnitten: datainsamling, 
genomförande och analysmetod. Därefter presenteras diskussioner kring bortfall, 
reliabilitet och validitet, metodologiska begränsningar samt etiska överväganden.  
 

5.1 Metodologisk ansats 
Djurfeldt et al. (2010:20) beskriver processen att välja lämplig metodstrategi. Metod 
väljs utifrån vad som är mest lämpligt för att studera ett givet problem samt vad som är 
mest praktiskt. Djurfeldt et al. (2010:39) beskriver att första steget till att söka 
förklaringar av sociala händelser är att beskriva det som ska förklaras. Denna uppsats 
ämnar beskriva socialsekreterares kunskap och erfarenheter kring sambandet mellan 
mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. För att utföra en omfattande kartläggning 
av kunskapsläget hos socialsekreterare samt kunna generalisera till populationen 
används med fördel kvantitativ metod, varför detta valts.  
 
Frågeställningarna i denna uppsats kan delas upp i tre huvudsakliga teman, 
socialsekreterarnas kunskap om sambandet, socialsekreterares erfarenhet av sambandet 
samt hur socialsekreterare ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader 
kopplade till våldsutsattas husdjur. För att besvara ställda frågeställningar har data 
samlats in genom en enkätundersökning som främst innehåller frågor av beskrivande 
karaktär. I enkäten (Bilaga 1) berör fråga tre till nio kunskap, fråga tio till tretton berör 
erfarenhet och fråga 14-16 berör ekonomiskt bistånd. För att presentera resultaten 
kommer deskriptiv statistik att användas, framtagen genom univariat analys.  
 

5.2 Urval 
Trost (2007:25ff) lyfter fram betydelsen av att som forskare fundera kring vilken 
befolkningsgrupp hen vill kunna uttala sig om innan ett eventuellt urval görs. Den valda 
populationen i denna undersökning är socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning enligt SoL, då de har ett särskilt ansvar för dem som utsätts för 
våld i nära relationer.  
 
Därtill har undersökningsområdet avgränsats till Uppsala län. Detta urval bygger på 
uppsatsförfattarnas förförståelse för hur Uppsalas (länets största kommun) socialtjänst 
är uppbyggd, samt att det finns en stor variation gällande storlek och uppbyggnad av 
socialtjänster inom länet. Vidare har uppsatsförfattarna arbetserfarenheter inom Uppsala 
kommun och en del ingångar som underlättat att få tag på de kontaktuppgifter som 
behövts. Efter detta urval och avgränsning genomfördes en totalundersökning, vilket 
innebär att inget ytterligare urval gjordes utan hela populationen blev tillfrågad (Trost 
2007:37f). I en totalundersökning är observerade mått och samband giltiga för hela den 
undersökta populationen (Djurfeldt et al. 2010:137), beroende på svarsfrekvens.  
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5.3 Datainsamling 
Den webbaserade enkäten (Bilaga 1) har utformats med vägledning från Enkätboken av 
Trost (2007). Viktiga detaljer i utformandet av frågor innefattar till exempel att ställa en 
fråga per fråga, använda vanligt språk, undvika negationer, undvika långa 
frågeformuleringar och värdeladdade ord, använda ett konsekvent språkbruk samt tänka 
på frågornas ordningsföljd (Trost 2007:82-95). Rörande svarsalternativ har vi 
genomgående använt fasta svarsalternativ samt undvikit följdfrågor. Flera frågor har 
endast ja och nej som svarsalternativ, till några frågor har svarsalternativet kan inte ta 
ställning adderats. Trost (2007:79) menar att ett problem med fasta svarsalternativ är att 
det kan passa konstruktören och hens sätt att tänka men att det kanske inte är tillräckliga 
eller logiska svarsalternativ för respondenten samt att svarsalternativen lätt blir för 
onyanserade. En förlaga av enkäten sändes till en testgrupp bestående av åtta 
socionomstudenter, samt till uppsatsförfattarnas handledare, för att med hjälp av deras 
återkoppling utforma frågor och svar på bästa sätt.  
 
För att säkerställa att respondenten arbetar med myndighetsutövning inkluderades en 
fråga kring detta i början av enkäten, vid nekande svar styrdes respondenten direkt till 
en avslutande öppen fråga. Att avsluta med en öppen och kravlös fråga för att se om den 
svarande har något att tillägga är något Trost (2007:76f) starkt rekommenderar för 
möjligheten till mer nyansrika svar. En av uppsatsens frågeställningar rör hur 
socialsekreterare ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till 
en våldsutsatt kvinnas husdjur. Då inte samtliga i populationen har den befogenheten 
ställdes frågan huruvida man kan bevilja ekonomiskt bistånd i sin yrkesroll. Vid 
jakande svar på frågan kommer ytterligare två frågor kring ämnet. Vid nekande svar 
dirigerades respondenten direkt till den avslutande öppna frågan. Slutligen avslutas 
enkäten med tack till respondenterna för deras medverkan samt information till 
respondenterna om att de kan finna information om sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur på organisationen Se sambandets hemsida och 
information om att placera våldsutsattas husdjur i tillfälliga jourhem på VOOV:s 
hemsida. 
 
Hultåker (2007:127) beskriver webbenkäter som ett kostnadseffektivt sätt att genomföra 
en datainsamling på då distributionskostnaden är låg och man slipper registrera svaren 
separat. Vi har använt oss av Google Drive, som erbjuder kostnadsfria webbenkäter och 
dessutom tillhandahåller ett flertal instruktionsfilmer som använts som hjälpmedel vid 
konstruktionen. Alla frågor i enkäten konstruerades som obligatoriska, utom den sista 
öppna frågan, detta genom att addera en funktion som kontrollerar att respondenten 
svarat på en fråga innan det är möjligt att gå vidare till nästa. Hultåker (2007:131f) 
hävdar att denna funktion innebär en risk för ökat bortfall, då en respondent som inte 
kan eller vill svara på en fråga avbryter ifyllandet. Denna risk valdes att ta då en 
komplett ifylld enkät minskar bortfallet på enstaka frågor. Vidare anser Hultåker 
(2007:131) att det är av stor vikt att begränsa antal frågor i en webbenkät då 
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respondenten inte får samma överblick av enkäten via webb som vid en postenkät och 
att hen därför kanske ger upp ifyllandet när det endast är någon fråga kvar. För att 
motverka detta informerades respondenterna om att enkäten består av mellan 15 och 17 
frågor och tar cirka fem minuter att besvara, samt att en förloppsindikator lades till.  
 
Tillsammans med enkäten skickades ett missivbrev (Bilaga 2). Trost (2007:98f) anser 
att det är viktigt att tänka på att det ser inbjudande ut och inte är alltför långt, samtidigt 
som det ska innehålla en relativt stor mängd information. För att så många som möjligt 
skulle känna sig manade att svara såg vi missivbrevet som vår chans att motivera till 
deltagande. Respondenterna informerades om undersökningens syfte och innehåll, vad 
resultaten kommer användas till, vilka som deltar i undersökningen och avslutades med 
kontaktuppgifter till oss och vår handledare. Respondenterna informerades även om sin 
anonymitet då enkätsvaren inte går att härleda till enskilda respondenter.  
 

5.4 Genomförande 
För att skicka ut enkäten behövdes socialsekreterarnas e-postadresser. Vi valde att sända 
e-post till socialtjänstkontorens respektive enhetschefer där vi presenterade 
undersökningen och bad om e-postadresslistor till de anställda socialsekreterarna. 
Enhetscheferna fick samma information som den i missivbrevet till socialsekreterarna, 
med ett förtydligande om att deltagandet för socialsekreterarna är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst samt att de inte är bundna att delta. Vi kontaktade 26 
enhetschefer och fick, efter påminnelsebrev samt telefonsamtal till några, svar från 17 
av dem. Vi valde därefter att ta fram e-postadresser till en del av de återstående 
socialsekreterarna på egen hand, genom att leta reda på dem i intranätet för Uppsala 
kommun. Totalt mottog 285 socialsekreterare i Uppsala län enkäten. 
 
En enkätundersökning kräver enligt Trost (2007: 60f) en hög grad av standardisering. 
Det innebär bland annat att formuläret ska se likadant ut för alla och sändas ut till alla 
vid samma tidpunkt. Trost menar att det optimala vore om alla människor svarade under 
likadana förhållanden, men att det inte går att styra vid vilken tidpunkt respondenterna 
väljer att svara på enkäten. Svarssituationen går således inte att standardisera i hög grad 
när det gäller webbenkäter. Enkäten skickades till samtliga respondenter vid samma 
tillfälle, en torsdag i april. 
 
Trost (2007: 46,105f) anser att forskaren på förhand bör ta ställning till hur ofta hen vill 
skicka påminnelser, hans åsikt är att en veckas mellanrum kan vara lagom då det 
balanserar mellan att vara påträngande och visa sig mån om att undersökningen blir bra. 
Vi valde att sända första påminnelsen efter sex dagar och sedan ytterligare en sju dagar 
senare innan vi på grund av tidsbrist bestämde oss för att nöja oss med de svar vi 
mottagit. En nackdel med helt anonyma enkäter är att påminnelsen måste gå ut till alla 
deltagare, även de som redan besvarat enkäten.   
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5.5 Analysmetod 
Trost (2007:123) beskriver fördelarna med att tidigt få en uppfattning av hur 
frekvensfördelningar ser ut då forskaren kan spara tid och påbörja bearbetningen av 
materialet mycket snart efter att datainsamlingen avslutats. En fördel med Google Drive 
är att svaren läses in automatiskt vilket innebär att risken för felinläsningar minimeras. 
Vidare sammanställs resultaten i olika diagram och staplar samt att procenttal beräknas 
per automatik. Vi valde dock att endast använda procentberäkningarna från Google 
Drive för att sedan framställa nya stapeldiagram i Excel utifrån Djurfeldt et al.:s 
rekommendationer som presenteras nedan.  
 
Våra variabler är på nominal- samt ordinalskalnivå, vilket Djurfeldt et al. (2010:41f) 
beskriver som kvalitativa variabler. För att få en uppfattning av en kvalitativ variabel 
och dess fördelning menar Djurfeldt et al. (2010:78f) att en procentfördelning är lämplig. 
Vidare beskriver de (2010:42ff) vilka analysmetoder som är lämpliga för de olika 
variabeltyperna. När det gäller kvalitativa variabler anser de att tabell, stapel- eller 
cirkeldiagram samt typvärde är lämpliga i en univariat analys. Djurfeldt et al. (2010:47) 
hävdar att mest exakt information ges i tabellform alternativt ett stapeldiagram, varför vi 
valt att illustrera resultaten genom stapeldiagram. Djurfeldt et al. (2010:50) menar att 
det för variabler på nominal- eller ordinalskalnivå saknas bra spridningsmått, men att 
forskaren genom att titta på en fördelnings utseende ändå kan sluta sig till huruvida 
spridningen är stor eller liten.  
 
Djurfeldt et al. (2010:79) förklarar att forskaren genom den beskrivande statistiken får 
fram ett förstadium till analys, där resultaten kan väcka många frågor kring möjliga 
orsaker till varför saker ser ut på det sätt som dokumenterats. Vi kommer i denna 
uppsats inte utföra vidare orsaksanalys utan istället diskutera möjliga orsaker utifrån 
valda teorier.  
 
Den avslutande öppna frågan besvarades av 40 respondenter och vi valde att koda 
svaren manuellt, med papper och penna. Jönson (2010:56) beskriver hur data kodas i 
syfte att ordna materialet och synliggöra mönster och samband, där kodningen blir en 
del av analysen. Jönson menar att kodningen kan bygga på de frågor eller teoretiska 
begrepp som guidar studien. Strauss (refererad i Aspers 2011:172) förklarar öppen 
kodning, vilken vi använt, som innebär att forskaren går igenom materialet rad för rad 
och kodar rad för rad samtidigt som hen kritiskt reflekterar över vad som sker. Att göra 
på detta sätt, menar Strauss, öppnar upp för tolkningar av materialet istället för att 
tillämpa förutfattade meningar. De olika svaren på frågan diskuterades och tolkades 
tillsammans av bägge uppsatsförfattarna vid kodningen, och kategoriserades sedan in 
under olika teman. Till slut kunde två centrala teman urskiljas, Socialsekreterares 
attityder gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur samt 
Socialsekreterares attityd till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till 
våldsutsattas husdjur.  
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5.6 Bortfall 
Djurfeldt et al. (2010:108) beskriver bortfall, det vill säga icke-svar, som en av källorna 
till osäkerhet när det gäller resultaten i en kvantitativ undersökning. Bortfall gäller i 
denna undersökning hela frågeformulär då en funktion som omöjliggör inlämnande av 
inkompletta enkäter lagts till. Vi har således ingen möjlighet att se hur många som 
väljer att avbryta sitt deltagande varför det är svårt att uppskatta detta bortfall. 
 
Enligt Trost (2007:137) kan forskaren genom en enkätundersökning räkna med en 
svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent. Hultåker (2007:135) menar att forskaren får 
räkna med en ännu lägre svarsfrekvens när det gäller webbenkäter. Hultåker 
(2007:133ff) framhåller att risk finns för olika tekniska begränsningar i respondenternas 
datorer, att enkäten kan fastna i något filter eller hamna i skräpkorgen. Vidare hävdar 
Hultåker att människor lättare glömmer bort ett e-brev i datorns e-postlista än ett brev 
som ligger synligt på bordet. Hultåker nämner även problem med felaktiga eller gamla 
adresser. Vi har försökt motverka detta genom att få tag i aktuella adresser genom 
enhetscheferna. Gällande de adresser vi tagit reda på egen hand kan de dessvärre ha 
blivit inaktuella.   
 
Förfrågan om att delta i undersökningen sändes direkt till 277 socialsekreterare samt två 
enhetschefer som skulle vidarebefordra enkäten till ytterligare cirka 25 socialsekreterare. 
Vi fick tillbaka 17 e-brev där respondenten var tjänstledig eller sjukskriven. I en 
kommun avgjorde enhetschefen att kommunens socialsekreterare inte hade tid att delta, 
varför hen ej bidrog med e-postadresser. Totalt beräknar vi att 285 socialsekreterare 
mottagit förfrågan om att delta i undersökningen. 142 av dessa valde att delta vilket ger 
en svarsfrekvens på 49,8 procent, vilket fortsatt kommer avrundas till 50 procent.  
 

5.7 Validitet och reliabilitet 
Trost (2007:64ff) menar att reliabilitet är ett mått på en mätnings tillförlitlighet, det 
innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 
mätning vid en annan tidpunkt. I konstruktionen av vårt mätinstrument har vi 
eftersträvat hög reliabilitet och därför utgått från Trosts teorier. Trost (2007:64ff) 
beskriver att fyra komponenter av begreppet reliabilitet är kongruens, precision, 
objektivitet och konstans. Vid enkätundersökningar är begreppet kongruens särskilt 
relevant, det innebär att forskaren ställer ett antal frågor om ungefär samma företeelse 
för att kunna få med alla dess nyanser. Precisionsaspekten är viktig i utformandet av 
enkäten och innebär att det bör vara enkelt för respondenten att besvara enkäten. 
Objektivitet syftar på att alla som kodar och läser in data uppfattar ett svar eller kryss på 
samma sätt och också läser in samma uppgift. I kvantitativa studier är det viktigt med 
konstans i kortsiktig mening, om respondenten svarar idag eller imorgon ska inte spela 
någon roll för hur svaret blir. (Trost 2007:64ff)  
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Vidare har vi försökt undvika eventuella reliabilitetsproblem genom att tänka på att inte 
använda negationer, krångliga ord eller ordvändningar som kan leda till missuppfattning 
av frågan. Vi har strävat efter enkla satser med begripliga och vanliga ord, så att i stort 
sett alla respondenter uppfattar frågan på samma sätt vilket bidrar till en högre grad av 
reliabilitet. Validitet syftar på om instrumentet mäter det som det är avsett att mäta. Om 
någon av respondenterna missuppfattar en fråga innebär det låg grad av validitet såväl 
som låg grad av reliabilitet. För att motverka detta har vi haft en testgrupp på åtta 
socionomstudenter, samt vår handledare, som granskat missivbrev samt enkät och 
därefter gett oss återkoppling.  
 
Svarsfrekvensen på 50 procent anser vi utifrån Trost (2007:137) vara en acceptabel 
svarsfrekvens, vilket ger godtagbar reliabilitet.  
 

5.8 Metodologiska överväganden och begränsningar 
Detta forskningsområde skulle även vara intressant att undersökas genom kvalitativa 
metoder och vi tror att triangulering hade varit ett bra alternativ. Dock är detta en c-
uppsats och möjligheterna är begränsade på grund av tid varför vi efter noga 
övervägande bestämde oss för att utföra en kvantitativ enkätundersökning då vi anser att 
det behövs en mer omfattande kartläggning av kunskapsläget hos socialsekreterare. Vi 
valde att avsluta enkäten med en öppen fråga för möjligheten att få in mer kvalitativa 
och nyansrika svar. Nackdelen med den öppna frågan är det tidskrävande arbete det 
innebär att analysera svaren. Vi anser dock att svaren bidrar med en fördjupad kunskap 
som väger upp det arbete som krävs för att analysera detta material. 
 
Gällande tillvägagångssätt kan vi i efterhand se en eventuell felkälla. Vårt val att 
kontakta enhetschefer för att få fram adresser till socialsekreterare kan ha inneburit att 
vissa enhetschefer gjort ett urval utom vår kontroll. Det skulle således kunna innebära 
att enhetschefen valt ut socialsekreterare med särskilt intresse av ämnesområdet samt de 
socialsekreterare som uttalat möter våldsutsatta kvinnor i sitt yrke. Då vi i slutändan tog 
fram många adresser genom Uppsala kommuns intranät tror vi inte att detta har 
påverkat resultatet i någon betydande mån. 
 
När det kommer till enkätkonstruktionen kan vi även där se vissa begränsningar. Fråga 
1 (se Bilaga 1) gällande vilken kommun respondenten är yrkesverksam i kan vi i 
efterhand se som irrelevant eftersom syftet med studien var att se vilken kunskap och 
erfarenhet som finns i Uppsala län och inte i specifika kommuner. Därtill kan frågan 
påverkat känslan av anonymitet för de socialsekreterare som arbetar i de mindre 
kommunerna, vilket kan ha gjort att svarsfrekvensen inte blev lika hög i dessa 
kommuner. Vidare borde fråga 15 som lyder Vad av följande anser du att man kan 
bevilja utifrån socialtjänstlagen? omarbetats något. Här borde en fortsättning på frågan 
varit: “när det kommer till våldsutsatta kvinnor och deras husdjur” för att minimera 
risken för missuppfattning att det gäller kostnader i allmänhet. Dock tror vi att det 
framgår av sammanhanget frågan ställs i samt av tillhörande svarsalternativ, varför vi 
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inte tror att det har påverkat resultatet. Därtill har vi inte definierat vad jourhem för djur 
kan innebära i frågeställningar gällande detta. Som nämnt i kapitlet tidigare forskning 
kan det finnas frågetecken kring detta begrepp varför vi kunde ha förtydligat begreppet 
och på så vis undvikit eventuella frågetecken.  
 

5.9 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer – inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) innehåller de riktlinjer etikkommittén utgår från 
vid granskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Det 
grundläggande individskyddskravet kan brytas ner i fyra allmänna huvudkrav på 
forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, vilka vi tagit i beaktande i detta uppsatsarbete. 
 
Utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer har respondenterna informerats om deras uppgift i 
projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har upplysts om att 
deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I missivbrevet 
har kontaktuppgifter till vår handledare och tillika projektansvariges namn och 
institutionsanknytning ingått utifall deltagarna vill kontakta ansvarig forskare. Vidare 
har undersökningens syfte och genomförande beskrivits i stora drag. Därtill har de 
vinster i fråga om ny kunskap som kan bidra motiverande till deltagande betonats. Då 
datainsamlingsmetoden är en webbaserad enkät har en ifylld enkät ansetts som lämnat 
samtycke. Vidare har respondenterna informerats om att enkäten är anonymiserad och 
därmed inte kan spåras till enskild respondent samt att deras uppgifter inte kommer 
användas i andra sammanhang. Slutligen har deltagarna upplysts om att uppsatsen 
kommer att presenteras och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt 
publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är ett öppet 
publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  
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6 Resultat  
Följande kapitel består av resultatredovisning från den genomförda undersökningen. 
Syftet med vår studie är att undersöka socialsekreterares kunskap och erfarenhet av att 
möta våldsutsatta kvinnor som har husdjur samt undersöka hur socialsekreterare ställer 
sig till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader som kan finnas för våldsutsatta 
kvinnor som har husdjur. I följande kapitel presenteras vilka som svarat på enkäten följt 
av resultatredovisning med utgångspunkt i våra frågeställningar, vilka överensstämmer 
med enkätfrågornas ordningsföljd. Därefter följer ett avsnitt där svaren på den öppna 
frågan presenteras. För att underlätta läsandet redovisas svar på den öppna frågan 
utifrån två teman, socialsekreterares attityder gällande sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur samt socialsekreterares attityd till att bevilja ekonomiskt 
bistånd för kostnader kopplade till våldsutsattas husdjur. Kapitlet avslutas med en 
jämförelse mellan resultaten från vår undersökning och den forskning som tidigare 
presenterats.  
 

6.1 Presentation av undersökningen 
Följande diagram åskådliggör hur fördelningen ser ut gällande vilken kommun de 
svarande arbetar i. Av respondenterna tillhör tre fjärdedelar Uppsala kommun, vilket är 
väntat då det är den största kommunen i Uppsala län. Ovan staplarna ses den absoluta 
frekvensen. Från Östhammars kommun saknas respondenter då enhetschefen där tog 
beslutet att socialsekreterarna i denna kommun ej skulle delta i undersökningen.  

Diagram 6.1 Procentuell fördelning av de svarande uppdelad efter kommun, i Uppsala län. Fråga 1, 
n=142. 
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Nästföljande fråga (fråga 2, se Bilaga 1) gällde om respondenten arbetar med 
myndighetsutövning enligt SoL och ställdes för att säkerställa att personen som svarar 
tillhör undersökningens målpopulation. Av 142 respondenter svarade 139 personer 
jakande på denna fråga. Vid nekande svar styrdes respondenten direkt till den 
avslutande öppna frågan. Som nämnt var respondenterna tvungna att besvara samtliga 
frågor, utom den sista öppna frågan, för att enkäten skulle kunna lämnas in. Detta 
innebär att fråga tre till och med fråga fjorton har n=139 svarande.  

 

6.2 Socialsekreterares kunskap om sambandet  
I följande avsnitt redovisas hur ofta socialsekreterarna möter kvinnor som är 
våldsutsatta samt socialsekreterarnas kunskap gällande sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur (se fråga 3-9, Bilaga 1). För att se i vilken 
utsträckning socialsekreterarna har denna kunskap har vi frågat om de själva anser att de 
har kunskap gällande mäns våld mot kvinnor samt frågat om deras kunskap kring 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Frågor har även ställts 
kring socialsekreterares vetskap om jourhem för våldsutsattas husdjur. 
 
I diagram 6.2 åskådliggörs hur ofta socialsekreterare möter våldsutsatta i sitt arbete. 96 
procent av de svarande möter våldsutsatta kvinnor i någon utsträckning. Tre fjärdedelar 
av socialsekreterarna möter våldsutsatta kvinnor oftare än en gång per halvår. 41 
procent av socialsekreterarna träffar våldsutsatta kvinnor minst en gång per månad. 
Detta resultat visar att undersökningen nått den målgrupp vi vill nå, nämligen 
socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor i sitt yrke. 

Diagram 6.2 Kontakt med våldsutsatta, procentuell fördelning av svaren på fråga 3, n=139 
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Då forskning visar på ett starkt samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur och att sambandet bör ses som en del av våldet mot kvinnor i stort frågade vi 
socialsekreterare i vilken utsträckning de anser att de har den kunskap de behöver för att 
möta en våldsutsatt kvinna. I diagram 6.3 redovisas huruvida socialsekreterarna anser 
att de har tillräcklig kunskap för mötet med våldsutsatta kvinnor. Svarsalternativen 
utgår från en skala, där 1 motsvarar i låg utsträckning och 5 motsvarar i hög 
utsträckning. 17 procent av respondenterna anser sig inte ha den kunskap de behöver. 
37 procent anger det mittersta värdet. Närmare hälften av socialsekreterarna anger de 
två högsta värdena på skalan, och anser således att de har god kunskap för att möta 
våldsutsatta kvinnor.  
 
Diagram 6.3 Kunskapsläget gällande att möta våldsutsatta, procentuell fördelning av svaren på fråga 4, 
n=139. 

 
 
 
I diagram 6.4 nedan kan utläsas att en stor andel av socialsekreterarna tror att det finns 
en koppling mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. 70 procent tror att det 
finns en koppling och endast fem procent tror inte att det finns. Denna fråga 
inkluderades som ett mått på socialsekreterarnas kunskap gällande sambandet mellan 
mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Då frågan är ställd huruvida 
socialsekreterare tror att det finns en koppling, beskriver inte resultatet huruvida de 
egentligen vet med säkerhet att det finns en koppling. Ett svarsalternativ på denna fråga 
är kan inte ta ställning, vilket 25 procent uppgav som svar. Detta svarsalternativ kan 
tolkas på flera olika sätt, till exempel som att respondenterna inte förstår frågan, att de 
är osäkra eller inte har kunskap om sambandet och på grund av detta inte kan ta 
ställning till frågan. 
 
 
 
 



 31 

Diagram 6.4 Syn på sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, procentuell 
fördelning av svaren på fråga 5, n=139. 

 
 
Fråga 6 berör huruvida socialsekreterarna har hört talas om något jourhem för 
våldsutsatta kvinnors husdjur. Frågan är ett sätt att mäta om de har den information som 
behövs för att möta en våldsutsatt kvinna som har husdjur. På frågan har 47 procent 
svarat ja och 53 procent svarat nej. Mer än varannan socialsekreterare har således inte 
hört talas om ett sådant jourhem.  
 
I diagram 6.5 nedan kan utläsas att majoriteten av socialsekreterarna i undersökningen 
tror att våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur delvis kan vara en orsak till att 
kvinnan stannar i en våldsrelation. På frågan svarar tre fjärdedelar av respondenterna att 
det kan vara en orsak i någon mån. 7 procent svarar nej på frågan. På denna fråga fanns 
även svarsalternativet kan inte ta ställning med som alternativ, vilket 17 procent valde. 
Detta svarsalternativ kan tolkas på flera olika sätt, till exempel som att respondenterna 
inte förstår frågan, att de är osäkra eller inte har kunskap om sambandet och på grund av 
detta inte kan ta ställning till frågan.  
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Diagram 6.5 Om våld mot husdjur kan vara en orsak att stanna kvar i en relation. Procentuell fördelning 
av svaren på fråga 7, n=139. 

 
 
Utifrån diagram 6.6 nedan kan utläsas att majoriteten av socialsekreterarna i 
undersökningen anser att det kan finnas ett behov av att placera en våldsutsatt kvinnas 
husdjur i ett jourhem för djur. Av de tillfrågade svarar tre fjärdedelar av respondenterna 
ja på frågan och endast en liten andel av de tillfrågade svarar nej. I denna fråga fanns 
även svarsalternativet kan inte ta ställning med, vilket 21 procent valde. Detta 
svarsalternativ kan tolkas på flera olika sätt, till exempel som att respondenterna inte 
förstår frågan eller att de är osäkra på sitt svar och på grund av detta inte kan ta ställning 
till frågan.  
 
Diagram 6.6 Behov av jourhem för våldsutsatta kvinnors husdjur. Procentuell fördelning av svaren på 
fråga 8, n=139. 
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Sista frågan under avsnittet socialsekreterares kunskap berör huruvida socialsekreterare 
känner till något jourhem dit de kan hänvisa våldsutsatta kvinnor som behöver placera 
sitt husdjur (se fråga 9, Bilaga 1). När det kommer till antalet som faktiskt känner till 
något jourhem så svarar endast 26 procent jakande medan 74 procent svarar nekande på 
frågan. Denna fråga liknar fråga 6 där det undersöktes huruvida socialsekreterare har 
hört talas om något jourhem för våldsutsattas husdjur. Diskrepansen mellan hur många 
som hört talas om djurjourhem (47 %) och de som faktiskt känner till ett jourhem 
(26 %) är stor vilket tyder på ett glapp i kunskap inom detta område. Vidare innebär 
resultatet på fråga 9 att endast en tredjedel av de respondenter som anser att det finns 
behov för djurjourhem (se Diagram 6.6) har kännedom om var de kan hänvisa 
våldsutsatta kvinnor med husdjur. Dessa resultat tyder på att socialsekreterare saknar 
kunskap om denna typ av hjälp för våldsutsatta kvinnor, vilket kan innebära att en 
våldsutsatt kvinna med husdjur inte får den hjälp hon behöver för att lämna en 
våldsrelation. 
 

6.3 Socialsekreterares erfarenhet av sambandet  
I följande avsnitt redovisas socialsekreterarnas erfarenhet av att möta våldsutsatta 
kvinnor som har husdjur (fråga 10-13, se Bilaga 1). Här redogörs huruvida 
socialsekreterarna har frågat om det förekommit våld mot kvinnans husdjur samt 
socialsekreterarnas erfarenhet av att hjälpa till med hänvisningar och placeringar när en 
våldsutsatt kvinna har husdjur.  
 
I diagram 6.7 nedan åskådliggörs att det är ovanligt att socialsekreterare frågar 
våldsutsatta kvinnor om det finns husdjur som också är utsatta för våld eller vanvård. 
Endast 19 procent av de tillfrågade har frågat våldsutsatta kvinnor om detta medan 81 
procent av socialsekreterarna svarar nekande på frågan. 
 
Diagram 6.7 Frågor om husdjur i samband med klientmöten. Procentuell fördelning av svaren på fråga 
10, n=139. 
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Fråga 11 har viss koppling till fråga 10 (se diagram 6.7 ovan) men här efterfrågas 
huruvida socialsekreterarna har erfarenhet av att våldsutsatta kvinnor berättat om våld 
mot deras husdjur. 17 procent har erfarit att en våldsutsatt kvinna berättat för dem att 
deras husdjur är utsatta för våld eller vanvård medan 83 procent inte har erfarit det. 
Nästan var femte socialsekreterare har således upplevt att en våldsutsatt kvinna berättat 
om våld mot deras husdjur vilket vi anser bekräftar sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur. Nästa fråga (12) gäller om någon våldsutsatt kvinna har 
berättat för socialsekreterarna att de har stannat hos mannen på grund av oro för sitt 
husdjurs välfärd och säkerhet. 12 procent av socialsekreterarna har erfarit detta, 
resterande 88 procent svarar nej på frågan. Detta bekräftar att våld eller hot om våld mot 
kvinnans husdjur kan vara en kvarhållande faktor i uppbrottet från mannen. 
 
Fråga 13 gäller huruvida socialsekreterare har hjälpt någon våldsutsatt kvinna att 
kontakta jourhem som tar hand om våldsutsattas husdjur. Endast en minoritet, 7 procent, 
av de svarande har hjälpt en våldsutsatt kvinna med detta. Dessa siffror kan tänkas höra 
ihop med dels resultatet på fråga 9, som visade att bara var fjärde socialsekreterare 
kände till ett jourhem för husdjur samt resultatet på fråga 10 som visade att endast var 
femte socialsekreterare frågat en våldsutsatt kvinna om deras husdjur är utsatta för våld. 
Det kan också vara så att de våldsutsatta kvinnorna som dessa socialsekreterare har mött 
inte har husdjur eller att det inte har upplevt våld mot deras husdjur och således inte 
behövt denna hjälp.  
 

6.4 Ekonomiskt bistånd gällande kostnader kopplade till 
våldsutsatta kvinnors husdjur 
I följande avsnitt redovisas resultaten på fråga 14 till 16 som rör hur socialsekreterare 
ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta 
kvinnors husdjur. Även socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd möter 
våldsutsatta kvinnor, och vi finner det intressant att se hur dessa socialsekreterare ställer 
sig till att bevilja ekonomiskt bistånd kopplat till våldsutsatta kvinnors husdjur. Detta 
utifrån den otydlighet vi anser finns i SoL samt Socialstyrelsens riktlinjer gällande 
ekonomiskt bistånd, som vi menar lämnar ett stort tolkningsutrymme för 
socialsekreterarna. Eftersom vissa socialsekreterare inte har befogenhet att bevilja 
ekonomiskt bistånd i sin yrkesroll ställdes fråga 14 (se Bilaga 1) som en kontrollfråga. 
40 procent av respondenterna svarade att de kan bevilja ekonomiskt bistånd i sin 
yrkesroll varpå de fick svara på fråga 15 och 16 som presenteras nedan. Resterande 60 
procent styrdes till den sista avslutande frågan.  
 
I diagram 6.8 åskådliggörs vilka kostnader socialsekreterare anser går att bevilja utifrån 
SoL. På denna fråga kunde respondenterna markera flera svarsalternativ vilket innebär 
att vissa kan ha valt flera av alternativen och vissa bara ett, varför den totala procenten 
överstiger 100 procent. 36 procent av de tillfrågade socialsekreterarna anser att 
kostnader kopplade till husdjur inte går att bevilja utifrån SoL. 55 procent anser att 
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kostnader för placering av husdjur, tex djurpensionat går att bevilja utifrån SoL. 40 
procent anser att veterinärkostnader som uppstått på grund av våld eller vanvård utgör 
grund för att bevilja ekonomiskt bistånd. 27 procent anser att annan kostnad som rör 
kvinnans husdjur går att bevilja, vad dessa kostnader innebär går inte att tyda då 
respondenterna inte gavs möjlighet att specificera vad detta kan innebära.  

Diagram 6.8 Kostnader som kan beviljas utifrån SoL. Procentuell fördelning av svaren på fråga 15, n=55. 

 
 
Diagram 6.9 nedan visar vilka kostnader som socialsekreterarna i undersökningen har 
beviljat. Även på denna fråga kunde respondenterna markera flera svarsalternativ vilket 
innebär att vissa kan ha valt flera av alternativen och vissa bara ett, varför den totala 
procenten överstiger 100 procent. Majoriteten, 93 procent, av de svarande har ännu inte 
beviljat ekonomiskt bistånd för något av alternativen. Sju procent av socialsekreterarna 
har beviljat ekonomiskt bistånd gällande kostnader för placering av husdjur, tex 
djurpensionat. Gällande veterinärkostnader som uppstått på grund av våld eller 
vanvård respektive annan kostnad som rör kvinnans husdjur har två procent beviljat 
respektive alternativ. Den låga andel av socialsekreterare som beviljat ekonomiskt 
bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur kan ha flera 
förklaringar. Dels att socialsekreterare i låg grad frågar om husdjur eller att de 
våldsutsatta kvinnor som dessa socialsekreterare mött inte haft husdjur. Det kan även 
vara så att de våldsutsatta kvinnorna med husdjur som ansökt om ekonomiskt bistånd 
inte ansökt om bistånd för kostnader kopplade till husdjuret.  
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Diagram 6.9 Beviljade kostnader. Procentuell fördelning av svaren på fråga 16, n=55. 

 
 

6.5 Öppna frågan 
En del socialsekreterare (29 %) använde möjligheten att utveckla sina svar i den 
avslutande öppna frågan. Vid genomgång av svaren kunde två centrala teman utläsas, 
vilka kommer att presenteras nedan. En analys av svaren har inkluderats då vi anser att 
det kan ge en mer nyanserad bild av resultaten som presenterats ovan, och kan vara till 
hjälp vid fortsatt analys av materialet. 
 

6.5.1 Socialsekreterares attityder gällande sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur 
Några socialsekreterare valde att i den öppna frågan skriva mer om erfarenheter och 
åsikter gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur. Åsikterna 
kring våld mot husdjur som en del av våldet mot kvinnan skiljer sig åt. Genom svaren 
framkommer några respondenters okunskap gällande sambandet, vilket vi tror påverkar 
på vilket vis socialsekreterarna bemöter och arbetar med våldsutsatta kvinnor. En del av 
respondenterna anser att våld mot kvinnans husdjur inte är viktigt, utan att 
socialsekreterare borde fokusera på andra saker först i mötet med en våldsutsatt kvinna. 
På följande vis beskriver en av respondenterna hur hen anser att socialsekreterare ska 
arbeta med våldsutsatta kvinnor: 

 
I ett sammanhang där en människa är eller blivit utsatt för våld är det mycket 
annat man behöver arbeta med som går före ett eventuellt husdjurs välmående. I 
en arbetssituation där man måste prioritera bland utsatta människors behov 
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upplever jag att det inte finns belägg för att även ta sig an ett eventuellt husdjurs 
behov. 

 
En del av respondenterna beskriver att okunskapen om sambandet också finns hos 
kollegor och tidigare arbetsplatser. Bland kommentarerna nämns att sambandet borde 
uppmärksammas mer och att problemen kring detta bör synliggöras inom yrket eftersom 
det sällan tas på allvar. En respondent skriver följande: 

 
Under mina år som socionom är det ingen som tagit hänsyn till om djur far illa. 
Det nämns överhuvudtaget inte. Medveten att männen hämnas på kvinnan 
genom att skada djuret men än är djuret inte värt att kommentera. Äntligen några 
som synliggör att djur är levande varelser som också behöver trygghet. Medger 
att jag ingår i kretsen av dem som blundat. 

 
I den föregående kommentaren finns en positiv attityd till att veta mer om 
problematiken och en önskan om att problematiken ska uppmärksammas mer, men vi 
tolkar det som att det ändå finns en okunskap om hur våld mot husdjuret direkt eller 
indirekt drabbar även kvinnan. Även om hen beskriver att mannen kan använda djuret 
som ett sätt att utöva våld mot kvinnan ligger fokus i kommentaren på hur våldet 
drabbar djuret och inte kvinnan. 
 
Utifrån vissa av svaren är det svårt att urskilja vad som är okunskap och vad som är 
socialsekreterarens personliga åsikt gällande den betydelse ett husdjur kan ha för en 
våldsutsatt kvinna. Forskning visar att mannens våld mot kvinnans husdjur kan vara en 
kvarhållande faktor, vilket en del av socialsekreterarna verkar sakna kunskap om. En av 
respondenterna uttrycker sig på följande sätt när det gäller hens erfarenhet och åsikt 
gällande våldsutsatta kvinnors husdjur:   

 
Har aldrig under hela min yrkesvärksamma tid hör en enda klient som någonsin 
ens nämnt sitt husdjur. Har än mindre hört om någon som är våldsutsatt som ens 
funderat över eventuella husdjur. 

 
Vissa av socialsekreterarna verkar göra en skiljelinje mellan människor och djur. Dessa 
respondenter verkar inte se våld mot kvinnans husdjur som en del av männens våld mot 
kvinnan utan uppfattar istället våldet som något som enbart drabbar husdjuret, vilket 
åskådliggörs i följande kommentar: ”Socialtjänstlagen är utformad efter människors 
behov, inte husdjurs.” Detta visar på en okunskap gällande hur mannen kan använda 
husdjuret som ett sätt att kontrollera och utöva indirekt våld mot kvinnan. 
 
I svaren på den öppna frågan finns också socialsekreterare som anser att våld mot 
kvinnans husdjur ska tas på allvar och att det är en viktig del av arbetet med våldsutsatta 
kvinnor: “Bra att ni uppmärksammar anledningar till svårigheter att bryta med 
förövaren”. Kommentaren tyder på att respondenten förstår att mäns våld mot kvinnor 
kan utövas på många sätt och att mannens våld, eller hot om våld, mot kvinnans husdjur 
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kan vara en kvarhållande faktor för kvinnan. Vissa påtalar också hur svårt det kan vara 
för en våldsutsatt kvinna att mannen använder hot eller hot om våld mot kvinnans 
husdjur som en del av våldet: “Jag tror att det är vanligare än man hittills har 
uppmärksammat. Det kan vara nästan lika känsligt som att ha ett gemensamt barn”. 
Respondentens kommentar tyder dessutom på att hen förstår att relationen mellan 
människa och husdjur kan liknas vid relationer mellan människor och att husdjuret kan 
vara som en familjemedlem.  
 
En av respondenterna verkade vara väl insatt i problematiken och medveten om att 
mannen kan utsätta kvinnans husdjur för våld som ett sätt att komma åt kvinnan även 
om hens kunskap verkar grunda sig på personliga erfarenheter av att själv vara 
djurägare. Socialsekreteraren skriver följande om sambandet gällande våld mot djur och 
mäns våld mot kvinnor: 

 
Att mäns våld mot kvinnor och djur hänger ihop samt att hot mot våld mot 
djuren blir ännu ett sätt att utöva makt är jag som hundägare väl medveten om. 
Detta är dock säkert något som fler behöver kunskap om. 

 
Vissa av respondenterna har en öppen och positiv attityd till att lära sig mer om 
sambandet gällande mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur samt omkringliggande 
faktorer: “Om det finns något ställe där husdjur tas emot utan kostnad så skulle det vara 
väldigt värdefullt för oss på utredningsenheterna att få reda på”. Detta visar på en vilja 
att fylla en kunskapslucka som hen anser finns på sin arbetsplats gällande våldsutsatta 
kvinnor som har husdjur.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att bland de som valt att skriva kommentarer på den 
öppna frågan finns skilda åsikter vad det gäller sambandet gällande mäns våld mot 
kvinnor och våld mot djur samt att skillnader finns när det kommer till kunskapen och 
erfarenheten av denna problematik. Trots att svaren är från en liten andel av 
respondenterna tyder detta resultat på ett behov av mer utbildning för socialsekreterare 
gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Vi anser 
dessutom att det i kommande riktlinjer från Socialstyrelsen bör tydliggöras att arbete 
med våldsutsatta kvinnor också innefattar att utreda om våldet även riktas mot kvinnans 
husdjur. 
 

6.5.2 Socialsekreterares attityd till att bevilja ekonomiskt bistånd för 
kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur 
Några socialsekreterare valde att i den öppna frågan utveckla sina åsikter kring 
ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en våldsutsatt kvinnas husdjur. Åsikterna 
kring hur socialsekreterare ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd skiljer sig åt. En 
del av respondenterna poängterar att socialtjänstlagen syftar till att tillgodose skälig 
levnadsstandard hos människor och inte hos djur. En av respondenterna beskriver det på 
följande vis: 
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Ang. ekonomiskt bistånd till husdjur så är det givetvis något som vore önskvärt 
men ekonomiskt bistånd enl. SoL ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå, inte en 
god levnadsnivå. Bistånd beviljas generellt inte till djur utan avser endast 
människor. Givetvis kan individuell behovsprövning göras men det är 
människan vi ska skydda, stödja och tillgodose behov för. 

 
Medan vissa socialsekreterare kan se vilken betydelse ett husdjur kan ha för sin 
omsorgsgivare, och att husdjurets välfärd därmed kan kopplas till kvinnas levnadsnivå. 
Dessa socialsekreterare anser att det kan finnas bedömningar där skälig levnadsnivå 
innefattar husdjurs välfärd och säkerhet. En respondent skriver följande:  

 
När det gäller ekonomiskt bistånd handlar det främst om att uppnå skälig 
levnadsnivå utifrån individuella förutsättningar. Ansökan om bistånd till vård för 
husdjur har jag hittills inte fått, men det är inte omöjligt att det utifrån en 
individuell bedömning av individens situation hade varit aktuellt för att uppnå 
skälig levnadsnivå. 

 
Vidare förklarar några socialsekreterare att de personligen kan tycka att det är motiverat 
att bevilja bistånd för kostnader kopplade till våldsutsattas husdjur, men att det är svårt 
att göra det i praktiken. Detta kan förstås utifrån hur socialtjänstlagen och riktlinjer 
kring ekonomiskt bistånd är skrivna. En av respondenterna beskriver svårigheterna med 
att ta ställning till dessa kostnader på följande vis: 

 
Vad gäller att bevilja ekonomiskt bistånd till att placera eller vårda djur som 
varit utsatta för våld så är min personliga åsikt att man bör kunna bevilja dessa 
kostnader utifrån det särskilda stödet till brottsoffer. Dock vet jag inte hur man 
ställer sig till detta i praktiken. 

 
Majoriteten av de socialsekreterare som i den öppna frågan kommenterat rörande 
ekonomiskt bistånd poängterar att det efter en individuell bedömning finns möjlighet att 
bevilja bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur. Flera lägger 
dock till att det är i undantagsfall och under en begränsad tid. En respondent berättar att 
hens enhet har beviljat kostnader för “våldsutsatt med husdjur”. Ytterligare en annan 
socialsekreterare poängterar att det kan beviljas om det är en förutsättning för att den 
våldsutsatta ska ta emot nödvändig hjälp. Sammanfattningsvis kan vi se att det lämnas 
ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterarna när det gäller att bevilja kostnader 
kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur samt att det kan vara svårt för 
socialsekreterarna att ta ett beslut utifrån givna direktiv, varför vi anser att det behövs 
tydligare riktlinjer för att underlätta beslut i dessa ärenden.  
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6.6 Resultat i relation till tidigare forskning 
Den forskning vi funnit visar att det finns ett starkt samband mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur. Dock kan vi se att våld mot djur osynliggörs och 
underskattas i riskbedömningar gällande våld i nära relationer gjorda av poliser (Diesen 
& Diesen 2013). Därav finner vi det intressant att jämföra tidigare forskningsresultat 
med föreliggande undersökning av socialsekreterares kunskap och erfarenhet. Det ska 
tilläggas att forskning inom området är relativt outvecklat varför direkta jämförelser blir 
problematiskt, vilket läsaren bör ha i åtanke.  
 

6.6.1 Socialsekreterares kunskap om sambandet i relation till tidigare 
forskning 
Den tidigare forskning som redovisats för att beskriva omfattningen av mäns våld mot 
kvinnor har haft olika syfte och fokus, men sammanfattningsvis kan sägas att många 
kvinnor drabbas av mäns våld och att det är ett utbrett samhällsproblem. I flertalet 
studier talas om ett relativt stort mörkertal när det gäller våld i nära relationer, vilket 
innebär att denna typ av våld förmodligen är ännu mer utbrett än vad studierna kunnat 
visa. När det gäller omfattning av mäns våld mot husdjur har vi funnit en svensk studie 
(Ekbrand 2006) som vänt sig till separerade kvinnor, där det redovisas att 6,2 procent av 
separerade kvinnor upplevt någon form av våld mot deras husdjur från deras tidigare 
make/sambo. Övrig redovisad forskning påvisar ett starkt samband mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur. Detta tyder på att även våld mot husdjur är ett reellt 
problem som bör tas i beaktande när det talas om mäns våld mot kvinnor.  
 
Majoriteten av socialsekreterarna i vår undersökning anser att de har tillräckligt god 
kunskap för att möta våldsutsatta kvinnor. Vidare tror 70 procent av socialsekreterarna 
att det finns ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. 60 
procent av de tillfrågade kvinnojourerna i Holmbergs (2004) studie anser sig se ett 
samband mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Att socialsekreterare tror 
på sambandet i något högre utsträckning kan ha flera förklaringar. Dels skiljer sig 
formuleringarna, anse och tro, åt i frågeställningarna, dels har det passerat tio år sedan 
Holmbergs studie och sambandet som fenomen har under den tiden diskuterats i olika 
media vilket kan ha ökat kännedomen hos allmänheten såväl som hos socialsekreterare. 
Som nämnt tidigare i kapitlet ser vi en diskrepans i resultaten gällande 
socialsekreterares kunskap då knappt hälften av alla socialsekreterare har hört talas om 
jourhem för våldsutsatta kvinnors husdjur och endast var fjärde socialsekreterare vet var 
de kan hänvisa våldsutsatta kvinnor med behov av att placera sitt husdjur. Då tidigare 
forskning visar att oro för husdjurets säkerhet kan göra att en våldsutsatt kvinna inte 
lämnar våldsrelationen, tyder våra resultat på att våldsutsatta kvinnor med husdjur inte 
får den hjälp de behöver, varför vi anser att det finns brister när det kommer till 
socialsekreterares kunskap gällande mäns våld mot kvinnor.  
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6.6.2 Socialsekreterares erfarenhet av sambandet i relation till tidigare 
forskning 
Vår studie visar att endast var femte socialsekreterare har frågat någon våldsutsatt 
kvinna om det finns husdjur med i bilden. Holmbergs (2004) studie visar att 35 procent 
av de tillfrågade kvinnojourerna regelmässigt frågar om det finns djur i familjen. 
Holmberg har vänt sig till kvinnojourer medan föreliggande undersökning vänt sig till 
enskilda socialsekreterare, vilket innebär att en viss diskrepans kan väntas. 
Kvinnojourer möter våldsutsatta kvinnor i större utsträckning samt att ett svar från en 
kvinnojour innefattar flera yrkespersoners erfarenhet till skillnad mot föreliggande 
undersökning, där ett svar mäter en enskild yrkespersons erfarenhet. Däremot skiljer sig 
vår frågeställning något åt från Holmbergs då vi inte undersökt om det sker på 
regelmässig basis utan endast om socialsekreterare någon gång har frågat eller inte, 
varför vi ändå anser att resultatet är lågt i jämförelse med befintlig forskning. 
Sammanställningen av amerikanska studier (Ascione et al. 2007) visar att mellan 46 och 
75 procent av våldsutsatta kvinnor med husdjur upplevt att mannen utsatt husdjuret för 
våld eller hot om våld samt att mellan 18 och 48 procent av kvinnorna lämnade 
relationen senare än de hade velat på grund av deras oro för husdjurets välfärd och 
säkerhet, varför det finns stark anledning för socialsekreterare att fråga om husdjur.  
 
Vidare visar Holmbergs studie (2004) att 75 procent av de tillfrågade kvinnojourerna 
har erfarenhet av våldsutsatta kvinnor som berättat om våld eller vanvård mot husdjur, 
detta kan jämföras med 17 procent av socialsekreterarna i vår undersökning. Denna 
diskrepans kan ha flera olika orsaker, till exempel att vi frågat enskilda socialsekreterare 
och Holmberg frågat en hel verksamhet, men även att kvinnojourer i större utsträckning 
möter våldsutsatta kvinnor. Resultatet i föreliggande undersökning innebär att nästan 
var femte socialsekreterare har erfarit att en våldsutsatt kvinna berättat att även hennes 
husdjur är utsatt för våld vilket ändå är stor andel med tanke på socialsekreterares breda 
arbetsfält samt att de sällan frågar om denna typ av våld. Detta resultat anser vi ligga i 
linje med den forskning vi presenterat, och därmed styrker sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor och våld mot husdjur, varför det blir än mer oroväckande att så få 
socialsekreterare själva frågar våldsutsatta kvinnor om husdjur.  
 
Tidigare forskning visar att de flesta djurägare i Sverige betraktar sina husdjur som 
familjemedlemmar men att djuren ändå har en juridisk status som “egendom” vilket 
påverkar hur människor ser på dem (Diesen & Diesen 2013). Detta bekräftas i den 
öppna frågan då en del socialsekreterare inte ser vilken betydelse ett husdjur kan ha för 
den våldsutsatta kvinnan och därtill gör skillnad på kvinnans välmående och husdjurets 
säkerhet. Detta fastän forskning visar att våld eller hot om våld mot husdjur påverkar 
om och när en kvinna lämnar en våldsrelation. Holmbergs (2004) studie visar att 75 
procent av kvinnojourerna har erfarenhet av kvinnor som inte lämnat en misshandlande 
man på grund av oro för sitt husdjurs välfärd och säkerhet. Ascione et al.:s (2007) 
sammanställning visar att mellan 18 och 48 procent av våldsutsatta kvinnor som har 
husdjur lämnat relationen senare än de hade velat på grund av oro för husdjurets välfärd 
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och säkerhet. Var tionde socialsekreterare i föreliggande undersökning har varit med om 
att en våldsutsatt kvinna berättat för dem att de har stannat hos mannen på grund av oro 
för sitt husdjurs välfärd och säkerhet. Trots en diskrepans jämfört med resultaten i 
Holmbergs studie, anser vi att andelen socialsekreterare som erfarit detta ändå är 
betydande. Diskrepansen kan bero på flera orsaker, till exempel att vi frågat enskilda 
socialsekreterare och Holmberg har frågat kvinnojourer, att kvinnojourer i större 
utsträckning möter våldsutsatta kvinnor samt att kvinnojourers erfarenhet gällande mäns 
våld mot kvinnor troligtvis är högre än hos enskilda socialsekreterare. Även detta 
resultat anser vi ligga i linje med den forskning vi presenterat, och därmed bekräftar 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Därtill tror vi, utifrån 
Diesen och Diesens forskning samt resultaten i föreliggande undersökning, inte att 
synen på husdjur som en familjemedlem är fullt vedertagen varför våldsutsatta kvinnor 
kanske drar sig för att berätta att deras husdjur är utsatt.  
 

6.6.3 Ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors 
husdjur i relation till lag och riktlinjer 
Det saknas forskning gällande hur socialsekreterare ställer sig till att bevilja ekonomiskt 
bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur varför vi i detta avsnitt 
tolkar resultaten i föreliggande undersökning med hjälp av lag och riktlinjer. 
Ekonomiskt bistånd regleras i SoL, men Socialstyrelsen har sammanställt handböcker 
med föreskrifter som socialtjänst bör använda till hjälp i sitt beslutsfattande. Vi anser att 
dessa riktlinjer saknar tydliga direktiv när det kommer till kostnader kopplade till 
våldsutsatta kvinnors husdjur. I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 
fastställs att kostnader för husdjur ej ingår i rätten till bistånd. Vidare fastställer 
Socialstyrelsen i sin handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor att 
socialtjänst ska ta särskild hänsyn när det gäller våldsutsatta kvinnor och att 
socialnämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå om den 
enskilde tillfälligt har höga kostnader på grund av att hon varit utsatt för våld eller andra 
övergrepp av närstående. Som tidigare nämnt, anser vi att det lämnar ett stort tolknings- 
och handlingsutrymme för socialsekreterare i sitt beslutsfattande varför vi fann det 
intressant att undersöka hur socialsekreterare ställer sig till att bevilja kostnader som 
kan uppstå för en våldsutsatt kvinna som har husdjur. 
 
Tre av fem socialsekreterare i föreliggande undersökning anser att det går att bevilja 
ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en våldsutsatt kvinnas husdjur. Den 
öppna frågan bekräftar att flertalet socialsekreterare kan tänka sig att bevilja ekonomiskt 
bistånd efter en individuell bedömning. Däremot har få socialsekreterare (7 %) faktiskt 
beviljat ekonomiskt bistånd, vilket kan förstås dels utifrån den brist på erfarenhet som 
socialsekreterarna angett eller att de våldsutsatta kvinnor som dessa socialsekreterare 
mött inte haft husdjur. Därtill kan det bero på hur riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd 
är skrivna. Det blir tydligt utifrån redovisade resultat samt socialsekreterarnas 
kommentarer i den öppna frågan att det är en bedömningsfråga utan tydliga direktiv, 
vilket innebär att beslutet beror på den enskilde socialsekreteraren. Vi tror således att 
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den individuella bedömningen gällande ekonomiskt bistånd kan variera utifrån 
socialsekreterares kunskaper om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld 
mot husdjur, vilket kan innebära en stor risk för rättsosäkerhet för den våldsutsatta 
kvinnan. 
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7 Avslutande diskussion  
I följande kapitel redovisas en summering av resultatet från vår undersökning. Detta 
följs av en diskussion av resultaten samt att dessa knyts samman med våra teoretiska 
perspektiv. Diskussionen utgår från socialkonstruktivistiskt perspektiv, feministiskt 
perspektiv samt två teorier inom uppbrottsprocessen. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion kring studiens begränsningar och förslag på vidare forskning om 
sambandet samt förbättringsförslag kring det praktiska arbetet. 
 

7.1 Summering av resultatet 
Resultatredovisningen följde uppsatsens frågeställningar: socialsekreterares kunskap, 
socialsekreterares erfarenhet samt hur socialsekreterare ställer sig till att bevilja 
ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur. 
Sammantaget kan vi utifrån resultaten se att majoriteten av socialsekreterare anser sig 
ha tillräcklig kunskap för att möta våldsutsatta kvinnor. Flertalet socialsekreterare anser 
sig även ha vetskap gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur, samt ser ett behov av jourhem för våldsutsattas husdjur. Vi ser dock en 
diskrepans i resultaten då socialsekreterarna trots upplevd kunskap endast i låg 
utsträckning vet var de kan hänvisa våldsutsatta kvinnor med behov av att placera sitt 
husdjur vilket kan innebära att våldsutsatta kvinnor med husdjur inte får den hjälp de 
behöver. Detta styrks av resultaten i den öppna frågan som visar att det råder osäkerhet 
bland socialsekreterare gällande sambandets innebörd samt om det är möjligt att bevilja 
ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur. 
 
Huvudsakligen framkommer att socialsekreterare har erfarenhet av att möta våldsutsatta 
kvinnor med husdjur, vilket bekräftar den forskning som visar på samband mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur, och den forskning som visar hur vanligt 
förekommande fenomenet är hos kvinnojourer som möter våldsutsatta kvinnor. Trots att 
resultaten styrker sambandet visar föreliggande undersökning att endast var femte 
socialsekreterare någon gång har frågat en våldsutsatt kvinna om det finns husdjur med i 
bilden.  
 
Det sammantagna resultatet, och svaren i den öppna frågan, får oss att undra över hur 
förankrad kunskapen gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot 
husdjur är. Resultaten reflekterar verkligheten på så vis att det saknas tydliga riktlinjer 
och direktiv i hur våldsutsatta kvinnor med husdjur ska hanteras. Vilket stöd och vilken 
hjälp en våldsutsatt kvinna med husdjur kan få beror således på vilken socialsekreterare 
hon möter, och dennes kunskap gällande problematiken.  
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7.2 Övergripande diskussion 
För att analysera resultaten gällande socialsekreterares kunskap och erfarenhet gällande 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur kommer tidigare 
presenterade teorier att användas. 
 

7.2.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Vi har analyserat undersökningens resultat utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Genom att granska svaren har vi försökt se huruvida sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur hanteras och definieras som ett socialt problem av 
socialsekreterarna. Resultaten visar att socialsekreterarna i hög grad anser sig ha en god 
kunskap om mäns våld mot kvinnor samt om sambandet. Frågor ställdes generellt kring 
kunskap gällande mäns våld mot kvinnor, samt specifikt om de tror att våld eller hot om 
våld mot husdjur kan innebära att en kvinna stannar kvar i våldsrelation. Den sista 
frågan i kunskapsavsnittet visade dock att flertalet socialsekreterare saknade kunskap 
om jourhem för husdjur vilket är en viktig aspekt för att kunna hjälpa en våldsutsatt 
kvinna med denna problematik. Endast utifrån resultaten gällande kunskapsläget kan 
sägas att socialsekreterare själva definierar våld, eller hot om våld, mot husdjur som ett 
socialt problem. Denna bild blir dock problematisk när vi lägger samman resultatet från 
avsnittet gällande socialsekreterares erfarenhet samt svar från den öppna frågan. 
Resultatet gällande erfarenhet visar att socialsekreterare har erfarenheter som styrker 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, men att de trots detta 
inte frågar våldsutsatta kvinnor om husdjur i någon större utsträckning. Den öppna 
frågan visar osäkerhet gällande sambandets innebörd, där många verkar mena att våld 
mot husdjur är artskilt från våldet mot kvinnor, och alltså inte en del av det. Detta, 
menar vi, visar att socialsekreterarna i låg grad definierar och hanterar sambandet 
mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur som ett socialt problem. 
 
För att förklara varför socialsekreterarna inte hanterar våld mot husdjur som ett socialt 
problem anser vi att SoL och Socialstyrelsens riktlinjer för socialtjänstens arbete bör 
granskas. Socialtjänstens, och därmed socialsekreterarnas, arbete regleras i SoL där det 
saknas tydliga direktiv för ärenden gällande våldsutsatta kvinnor med husdjur. 
Socialstyrelsens uppdrag innefattar att ta fram rekommendationer för socialtjänst utifrån 
bästa tillgängliga kunskap, utarbeta föreskrifter och allmänna råd om myndighetens 
regelverk samt utveckla normer för beslut. Även här saknas tydlig vägledning för 
arbetet med våldsutsatta kvinnor med husdjur. Utifrån Socialstyrelsens uppdrag anser vi 
att Socialstyrelsen bör ses som en av de viktigaste aktörerna i hur sambandet mellan 
mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur konstrueras som ett socialt problem. 
Socialstyrelsens uppdrag, samt svensk lag, fastställs i sin tur av riksdag och regering 
varför det även på nationell politisk nivå finns mycket kvar att göra innan sambandet 
mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur är konstruerat som ett reellt socialt 
problem. 
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Utifrån Andersson och Lundbergs (2001) beskrivning bedömer vi att 
konstruktionsarbetet av sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur 
som socialt problem är i den ideologisk-politiska fasen där kunskap sprids och 
lobbyverksamhet förs i syftet att förändra lagstiftning, rättspraxis, utbildning samt 
socialt arbete. Precis som det tog tid och arbete för de ideella kvinnojourerna innan våld 
mot kvinnor sågs som ett erkänt samhällsproblem, kan de ta tid innan våld mot husdjur 
ses som en del av mäns våld mot kvinnor och inte som en isolerad företeelse. Djurens 
juridiska status som egendom påverkar hur människor ser på husdjur (Diesen & Diesen 
2013), vilket kan påverka konstruktionen av problemet ytterligare. För att nya 
forskningsresultat, som de gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld 
mot husdjur, ska spridas krävs det enligt Andersson och Lundberg (2001) entreprenörer 
som aktivt arbetar för att sprida den nya kunskapen. Vidare menar Andersson och 
Lundberg (2001) att definitionen av ett problem måste hävdas i olika sammanhang för 
att väcka uppmärksamhet. I denna uppsats har vi beskrivit Se Sambandet samt VOOV 
som entreprenörer när de kommer till att sprida kunskap gällande sambandet mellan 
mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Båda organisationerna är ideella och för 
att kunna nå ut med denna kunskap, och hävda att detta är ett problem, krävs resurser 
som i dagsläget inte finns. Detta innebär att konstruktionen av sambandet mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur som socialt problem tar tid. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att även om vi ser socialsekreterare som viktiga aktörer i 
frågan anser vi inte att ansvaret bör ligga på den enskilde socialsekreteraren att 
implementera den kunskap och forskning som visar ett starkt samband mellan mäns 
våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Socialtjänsten är den myndighet som ytterst har 
ansvar att säkerställa att våldsutsatta kvinnor får de insatser som de behöver, och 
myndigheten bör således vara de som möjliggör att socialsekreterare har den kunskap 
och det handlingsutrymme som krävs. Andersson och Lundberg (2001) menar att för att 
myndigheter ska kunna hävda expertkunskap, vilket vi anser att de bör kunna när de 
genom lag har ett särskilt ansvar, behövs utbildning inom alla de offentliga 
verksamheter som engageras i arbetet med våld mot kvinnor. Den brist på kunskap, hos 
såväl socialsekreterare som Socialstyrelsen, gällande sambandet mellan mäns våld mot 
kvinnor och våld mot husdjur innebär att en våldsutsatt kvinna med husdjur riskerar att 
bli utan rätt stöd och hjälp och till följd riskera att stanna kvar hos den våldsutövande 
mannen. Den brist på direktiv och riktlinjer som beskrivits ovan leder till en 
rättsosäkerhet där den hjälp kvinnan kan få direkt påverkas av socialsekreterarens egen 
kunskap om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. 
 

7.2.2 Feministiskt perspektiv 
Enligt det feministiska perspektivet finns en samhällelig struktur gällande manligt och 
kvinnligt där mannen är överordnad kvinnan och denna struktur påverkar människor 
både i samhället i stort och på individnivå (Lundberg 2012). Vad det gäller ett 
feministiskt perspektiv på mäns våld mot djur i våldsrelationer så menar Adams (1998) 
att våld mot djur är ytterligare ett uttryck för den struktur som finns i samhället. Enligt 
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Adams är mannens våld mot kvinnans husdjur ett sätt att kontrollera kvinnan och utsätta 
henne indirekt för våld. När det kommer till socialsekreterarna i vår undersökning och 
deras erfarenhet och kunskap gällande mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur är 
vår uppfattning att det påverkas av dessa strukturer. Vi kan utifrån resultaten av 
undersökningen se en kunskapsbrist hos socialsekreterare gällande våldsutsatta kvinnor 
med husdjur och även kommentarer som tyder på att detta våld inte tas på allvar. Denna 
kunskapsbrist och dessa attityder kan delvis förklaras utifrån det feministiska 
perspektivet.  
 
Då det utifrån detta perspektiv anses att de strukturer som finns gör att män är 
överordnade kvinnor och att män har mer makt och inflytande i samhället verkar det 
troligt att även detta påverkar de beslut som tas på en mer övergripande nivå, till 
exempel vid utformning av riktlinjer och lagar. Exempel på det kan vi se i den 
nuvarande lagstiftningen. Det finns förvisso lagtext samt riktlinjer från Socialstyrelsen 
som tyder på att arbete med våldsutsatta kvinnor är en viktig del av socialt arbete, till 
exempel att socialsekreterare enligt lag ska ta i särskilt beaktande om en kvinna är 
våldsutsatt vid utredning om insatser och bistånd. Men det som talar emot är att det inte 
finns tydligare lagar och riktlinjer utan att bedömningen lämnas till den enskilda 
socialsekreteraren om hur detta ska tolkas. Detta gör att en socialsekreterare som möter 
en våldsutsatt kvinna med husdjur lämnas till att göra en tolkning av situationen då det 
inte finns någon tydlig beskrivning gällande denna typ av ärende.  
 
På individnivå kan vi utifrån resultatet i enkäten samt från kommentarerna på öppna 
frågan se att även socialsekreterare påverkas av de strukturer som finns i samhället. 
Trots att socialsekreterarna uppger att de erfarit att våldsutsatta kvinnor berättat att 
deras husdjur också blir utsatta för våld är de få som har frågat om denna typ av våld, 
ännu färre har hänvisat till jourhem för våldsutsattas husdjur eller beviljat ekonomiskt 
bistånd för kostnader kopplade till husdjuret.  
 
Sammantaget ser vi att det feministiska perspektivet kan ge förklaringar till varför detta 
problem inte tas på allvar. De strukturer som finns påverkar beslutsfattare på en mer 
övergripande nivå vilket i sig påverkar socialsekreterares attityder och arbetssätt vad det 
gäller våldsutsatta kvinnor med husdjur. Men strukturerna i sig påverkar även 
socialsekreterarna på individnivå på grund av att de ingår i ett samhälle där mäns 
överordning gör att kvinnors behov och erfarenheter förminskas. 
 

7.2.3 Uppbrottsprocessen 
När det kommer till kvinnans uppbrott från våldsrelationen beskriver Holmberg och 
Enander (2010) i deras teori flera faser i processen att bryta upp från mannen. I dessa 
faser behövs många gånger både stöd och praktisk hjälp för kvinnan att förändra sin 
situation. Hydéns (2001) teori gällande uppbrottet, beskriver hur kvinnan anpassar sig 
till mannen för att undvika våld, vilket kan göra våldet mindre synligt. Hon beskriver 
också att kvinnan många gånger är aktiv i uppbrottsprocessen vilket det sällan pratas 
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om, istället ses den våldsutsatta ofta enbart som ett passivt offer. Utifrån dessa teorier 
kan vi se att socialsekreterare kan ha en viktig roll i de faktorerna som har betydelse för 
kvinnan vid lämnandet av våldsrelationen. Resultaten i föreliggande undersökning visar 
att få socialsekreterare vet vart de ska hänvisa våldsutsatta kvinnor med husdjur samt att 
vissa socialsekreterare inte anser att det ingår i deras arbete att stötta kvinnan vad det 
gäller detta. Dessa teorier kan delvis förklara de resultat och attityder som framkommit i 
undersökningen.    
 
Fuchs Ebaugh (refererad i Holmberg & Enander 2010) menar att signifikanta andra är 
viktiga för hur den våldsutsatta kvinnan kommer att agera vidare gällande uppbrottet 
från mannen. Det beskrivs att om kvinnans omgivning är negativ till förändringen kan 
processen stanna av och göra att kvinnan inte förändrar sin situation (Holmberg & 
Enander 2010). Utifrån detta perspektiv kan socialsekreterare ses som en av kvinnans 
signifikanta andra och socialsekreterare behöver visa att hen anser att eventuellt våld 
mot kvinnans husdjur och stöd kring detta är en viktig faktor vid uppbrottet. Vi kan 
utifrån resultatet se att få socialsekreterare frågar våldsutsatta kvinnor om det 
förekommer våld mot kvinnans husdjur och att ännu färre vet vart de ska hänvisa dessa 
kvinnor. Då vi anser att socialsekreterare kan vara signifikanta andra för en våldsutsatt 
kvinna är resultaten oroväckande, om kvinnan börjar fundera på hur hon ska lämna 
mannen behöver socialsekreterare ha vetskap om vart hon ska hänvisa kvinnan, då 
kvinnan i vissa fall inte vet alternativen själv. Enligt lagar samt Socialstyrelsens 
riktlinjer ska socialnämnden verka för samarbete med andra organisationer som kan 
behövas för att kvinnan ska få det stöd hon kan tänkas behöva för att förändra sin 
situation samt att socialsekreterare ska kunna informera om vilka dessa organisationer 
kan vara. Vad det gäller våldsutsatta kvinnor med husdjur borde därför socialsekreterare 
ha vetskap om organisationer som hjälper till att jourhemsplacera husdjur. 
 
Enligt Holmberg och Enander (2011) är våld eller hot om våld mot husdjuret en 
kvarhållande faktor, då många kvinnor inte har någon möjlighet att se till att djuret är 
tryggt. Ofta saknas möjlighet att lämna husdjuret till vänner, då detta inte är tillräckligt 
tryggt då mannen många gånger vet var husdjuret finns, eller till djurpensionat på grund 
av ekonomiska begränsningar. Holmberg och Enander (2011) anser därför att om 
socialtjänsten inte kan erbjuda kvinnan hjälp för att ge husdjuret en trygg plats så finns 
en risk att kvinnan stannar kvar hos mannen. Ungefär var tredje socialsekreterare i 
föreliggande undersökning anser att det inte går att bevilja ekonomiskt bistånd för 
denna typ av kostnader. Dessa resultat tyder på att ett av socialtjänstens uppdrag, att ge 
relevant stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, i Uppsala län inte uppfylls helt. I 
Socialstyrelsens handbok går att utläsa att socialnämnden bör beräkna kostnaderna 
enligt riksnormen till en högre nivå bland annat om den enskilde tillfälligt har höga 
kostnader på grund av att hen är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av 
närstående (SOSFS 2003:5 refererad i SOSFS 2009:22). Alltid vid bedömning av 
ekonomiskt bistånd ska en individuell behovsbedömning göras och i högsta grad när det 
gäller denna typ av ärenden (SOSFS 2009:22). Utifrån denna teori beskrivs att vissa 
våldsutsatta kvinnor inte har möjlighet varken socialt eller ekonomiskt att se till att 
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husdjuret är tryggt varför vi anser att socialsekreterare bör ha vetskap om att dessa 
kostnader går att bevilja. Den öppna frågan visar att det råder osäkerhet bland 
socialsekreterare som vi tror beror på otydlighet i riktlinjer och lagar som 
socialsekreterarna arbetar under. Dessa behöver förtydligas då våldsutövaren ofta, för 
att ha kontroll över kvinnan, begränsar henne både gällande ekonomi och sociala 
relationer.  
 
Enligt Hydéns teori om uppbrottet (2001) kan våld eller hot om våld göra att kvinnan 
anpassar sig till mannen för att undvika våld. Det kan göra våldet mindre synbart för 
kvinnans omgivning. I vår undersökning framkommer att socialsekreterare har upplevt 
att våldsutsatta kvinnor berättat för dem att deras husdjur är utsatta för våld eller 
vanvård, däremot frågar socialsekreterare själva sällan om denna typ av våld. Då 
kvinnan enligt Hydén gör våldet mindre synligt genom anpassning, talar detta för hur 
viktigt det är att socialsekreterare frågar om våld mot kvinnans husdjur förekommer. 
 
Enligt Hydén (2001) är tidpunkten när kvinnan väl lämnar mannen ofta dramatisk och 
att kvinnan gör ett aktivt val att lämna mannen något som det, enligt Hydén (2001), 
talas alltför lite om utan istället ses en våldsutsatt kvinna ofta enbart som ett offer och 
hjälpbehövande. Vi anser att denna teori delvis kan förklara de kommentarer som en del 
av respondenterna skriver på den öppna frågan i enkäten. Det finns i resultatet 
kommentarer som tyder på att socialsekreteraren själv definierar vad den våldsutsatta 
kan tänkas behöva och hur eventuellt stöd ska se ut. Detta kan utifrån Hydéns teori om 
uppbrottsprocessen tolkas som att socialsekreterarna ser den våldsutsatta som 
oförmögen att veta sitt eget bästa och vad som kan tänkas behövas för ett uppbrott. 
Dessa föreställningar kan leda till att socialsekreteraren inte ställer frågor om kvinnans 
husdjur och i de ärenden det är aktuellt, att hänvisning till relevanta organisationer samt 
ekonomiskt bistånd gällande husdjuret uteblir.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån dessa teorier gällande uppbrottsprocessen se att 
socialsekreterare är viktiga aktörer i flera av dessa faser och att de kan hjälpa kvinnan 
att fullfölja uppbrottet från våldsrelationen. Socialsekreterare kan ses som en av 
kvinnans signifikanta andra och socialsekreterare behöver visa att hen anser att 
eventuellt våld mot kvinnans husdjur och stöd kring detta är en viktig faktor vid 
uppbrottet. Utifrån dessa teorier ser vi att socialsekreterare behöver ha vetskap om vart 
hen ska hänvisa kvinnan, då kvinnan i vissa fall inte vet alternativen själv. Våld eller hot 
om våld mot husdjuret anses vara en kvarhållande faktor vid uppbrottet, då många 
kvinnor inte har någon möjlighet att se till att djuret är tryggt. Om socialtjänsten inte 
kan erbjuda kvinnan hjälp för att ge husdjuret en trygg plats så finns en risk att kvinnan 
stannar kvar hos mannen. Utifrån denna teori beskrivs att vissa våldsutsatta kvinnor inte 
har möjlighet varken socialt eller ekonomiskt att se till att husdjuret är tryggt varför vi 
anser att socialsekreterare bör ha vetskap om att kostnader gällande våldsutsattas 
husdjur går att bevilja.  
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7.3 Metoddiskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka socialsekreterares kunskap och erfarenhet av 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur samt hur 
socialsekreterare ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd kopplat till våldsutsatta 
kvinnors husdjur. Datainsamling har skett genom en webbenkät, skickad till 
socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning enligt SoL i Uppsala län. Då 
detta ämnesområde är relativt outforskat ansågs en kvantitativ metod som mest lämplig 
i relation till frågeställningar och syfte. Svarsfrekvensen på 50 procent anses vara på 
acceptabel nivå, dock hade en högre svarsfrekvens önskats för att med större säkerhet 
kunna uttala oss om resultaten i relation till populationen. Att majoriteten av 
respondenterna möter våldsutsatta kvinnor mer än en gång per halvår innebär att vi kan 
mäta det vi avsett mäta, vilket ger undersökningen god validitet.  
 
Den faktor vi främst anser kan ha påverkat resultaten är vår egen brist på erfarenhet. Vi 
tror att undersökare med mer erfarenhet och tid hade kunnat motivera fler respondenter 
att svara på enkäten genom ett bättre utformande av både missivbrev och enkät. Vi är 
osäkra på vad en högre svarsfrekvens hade gjort för skillnad i resultaten. Det kan vara 
så att de socialsekreterare som valt att delta i undersökningen har ett särskilt intresse 
eller kunskap gällande mäns våld mot kvinnor, och att den reella kunskapen och 
erfarenheten hos socialsekreterare är mindre än vad som mätts i denna undersökning.  
 
Slutligen anser vi att våra resultat har hjälpt till att fylla kunskapsluckor inom området 
mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur och att vi tillfört viktig kunskap i hur 
socialsekreterare i Uppsala län hanterar denna problematik. I jämförelse med den 
tidigare forskning som gjorts ligger våra resultat i linje med dessa och bekräftar därmed 
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Vidare har vi tillfört en 
inblick i hur socialsekreterare i detta län ställer sig till att bevilja ekonomiskt bistånd för 
kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur, något det helt saknas forskning 
om. Sammanfattningsvis anser vi att uppsatsens syfte är uppnått, och att samtliga 
frågeställningar är besvarade. 
 

7.4 Implikationer för forskning och praktik  
Utifrån undersökningens resultat ser vi ett behov av uppdaterade riktlinjer gällande 
mäns våld mot kvinnor. För att detta ska komma till stånd tror vi att vidare forskning 
krävs. Vi anser att en omfångsundersökning i hela landet gällande socialsekreterares 
arbete med våldsutsatta kvinnor med husdjur vore av nytta. Enkätstudier ger ett statiskt 
material varför det också behövs studier av kvalitativ karaktär för att fånga nyanser och 
för att kunna göra djupare analyser gällande socialsekreterares kunskap och erfarenhet 
av sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Denna studie utgår 
från socialsekreterares upplevelser och vi tror att undersökningar där våldsutsatta 
kvinnors egna erfarenheter av våld mot husdjur behövs, både i länet men även en 
rikstäckande kvantitativ studie skulle behövas för att kartlägga omfattningen av denna 
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typ av våld i Sverige. Vi saknar de våldsutsatta kvinnornas röster i vår undersökning, 
därför anser vi att även kvalitativa intervjuer med våldsutsatta kvinnor skulle kunna 
tillföra en mer nyanserad bild av vilken betydelse våld mot husdjur kan ha samt vad de 
själva anser sig behöva i en sådan situation. Med tanke på forskningsresultaten från 
USA finns det anledning att tro att denna problematik är vanlig förekommande även i 
Sverige. 
 
Vad det gäller socialt arbete anser vi att mäns våld mot kvinnor borde få ta en större 
plats på de socionomutbildningar som ges i Sverige. Föreliggande undersökning visar 
att socialsekreterare behöver mer kunskap gällande mäns våld mot kvinnor för att bättre 
kunna förstå våldsprocessen. Djupare kunskap om detta utbredda samhällsproblem 
innebär en tydligare förståelse för våldet och våldsutövningens tillhörande mekanismer. 
Mer utbildning inom området kan dessutom skapa en förståelse för att våldet mot 
kvinnans husdjur inte ska förminskas utan är lika allvarligt som alla andra former av 
mäns våld mot kvinnor. Om man ser till just Uppsala, så finns NCK som både bedriver 
forskning och utbildning i ämnet. Detta ser vi som en god förutsättning till ett samarbete 
för att utöka kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor i socionomutbildningen såväl 
som inom socialtjänsten. Därtill ser vi som tidigare nämnt ett stort behov av 
uppdaterade riktlinjer för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. 
 
Vidare anser vi att det skulle vara bra med ett samarbete mellan de instanser som möter 
våldsutsatta kvinnor och de organisationer som hjälper våldsutsatta kvinnor att 
jourhemsplacera deras husdjur. Vi anser att mer resurser borde läggas på information 
gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur samt om var man 
kan hänvisa de våldsutsatta kvinnor som har ett behov av att hitta ett skydd för sitt 
husdjur. I dagsläget finns få skyddade boenden där våldsutsatta kvinnor kan ta med 
eventuellt husdjur, samtidigt som forskning visar att oro för husdjurets säkerhet kan 
vara en kvarhållande faktor för kvinnan. De organisationer som idag kan vara 
behjälpliga i ett sådant läge är ideella föreningar med knappa resurser och tid. De gör 
förvisso ett fantastiskt arbete, men ideella föreningar är en skör tillgång och helt 
beroende av ideellas tid och möjligheter. 
 
Enligt svensk lag har kommunen ett ansvar att särskilt beakta våldsutsatta kvinnors 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation, detta stöd kan omfatta insatser 
som till exempel ekonomiskt bistånd, skyddat boende och förmedling av kontakter med 
andra myndigheter och frivilligorganisationer. Utifrån resultaten av denna undersökning 
ser vi en förbättringspotential när det kommer till arbetet med våldsutsatta kvinnor som 
har husdjur.  
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Bilaga 1: Webbenkät 
 
1. I vilken kommun är du yrkesverksam? 
Enköping 
Heby 
Håbo 
Knivsta 
Tierp 
Uppsala 
Älvkarleby 
Östhammar 
 
2. Ingår myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen i ditt arbete? 
Ja 
Nej (vid Nej skickas respondenten vidare till fråga 17) 
 
3. Hur ofta i ditt arbete möter du kvinnor som du vet är våldsutsatta? 
Aldrig 
Någon gång varje år 
Någon gång varje halvår 
Någon gång varje månad 
Någon gång varje vecka eller oftare 
 
4. I vilken utsträckning anser du att du har den kunskap du behöver när du möter en 
våldsutsatt kvinna? 
I liten utsträckning 1 2 3 4 5 I Hög utsträckning 
 
5. Tror du att det kan finnas en koppling mellan mäns våld mot kvinnor och våld eller hot om 
våld mot husdjur?  
Ja 
Nej 
Kan inte ta ställning 
 
6. Har du hört talas om jourhem för våldsutsatta kvinnors husdjur? 
Ja 
Nej  
 
7. Tror du att våld eller hot om våld mot kvinnans husdjur kan vara en orsak till att hon 
stannar i en våldsrelation?  
Ja 
Ja, delvis 
Nej 
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Kan inte ta ställning 
 
8. Anser du att det i vissa fall kan finnas ett behov av att placera en våldsutsatt kvinnas 
husdjur i ett jourhem för djur? 
Ja 
Nej 
Kan inte ta ställning 
 
9. Känner du till något jourhem för husdjur dit du kan hänvisa våldsutsatta kvinnor som 
behöver placera sitt husdjur? 
Ja 
Nej 
 
10. Har du frågat någon våldsutsatt kvinna om det finns husdjur som också är utsatta för våld 
eller vanvård? 
Ja 
Nej 
  
11. Har någon våldsutsatt kvinna berättat för dig att deras husdjur är utsatta för våld eller 
vanvård av mannen? 
Ja 
Nej 
  
12. Har någon våldsutsatt kvinna berättat för dig att hon stannat hos mannen på grund av oro 
för sitt husdjurs välfärd och säkerhet? 
Ja 
Nej 
 
13. Har du hjälpt någon våldsutsatt kvinna att kontakta jourhem som tar hand om 
våldsutsattas husdjur? 
Ja  
Nej 
 
14. Kan du bevilja ekonomiskt bistånd i din yrkesroll? 
Ja  
Nej (vid Nej skickas respondenten vidare till fråga 17) 
 
15. Vad av följande anser du att man kan bevilja utifrån socialtjänstlagen?  
(Välj ett eller flera av svarsalternativen)  
Kostnader för placering av husdjur, t.ex. djurpensionat 
Veterinärkostnader som uppstått på grund av våld eller vanvård 
Annan kostnad som rör kvinnans husdjur 
Inget av ovanstående 
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16. Om du har mött en våldsutsatt kvinna med husdjur, har du då beviljat bistånd för något av 
följande?  
(Välj ett eller flera av svarsalternativen)  
Kostnader för placering av husdjur, t.ex. djurpensionat 
Veterinärkostnader som uppstått på grund av våld eller vanvård 
Annan kostnad som rör kvinnans husdjur 
Inget av ovanstående 
 
17. Är det något du vill tillägga? Till exempel gällande din erfarenhet av våldsutsatta kvinnor 
som har husdjur, utformningen av enkäten eller annat. Skriv med egna ord. 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Vi är två studenter, Caroline Vidlund och Gabriella Jakobsson, som läser vår sjätte och näst 
sista termin på socionomprogrammet vid Uppsala universitet. Under denna vår kommer vi att 
skriva vårt examensarbete i vilket vi har vi valt att undersöka socialsekreterares kunskap och 
erfarenhet vad det gäller våldsutsatta kvinnor som har husdjur inom området mäns våld mot 
kvinnor. 
 
Socialsekreterares perspektiv saknas i forskning gällande våldsutsatta kvinnor som har 
husdjur. Vi hoppas därför att du vill delta i denna studie. Genom att delta kan du bidra med 
värdefull information kring socialsekreterares arbete med våldsutsatta kvinnor. 
 
Vår datainsamling består av en webbaserad enkät och består av 15 frågor och tar cirka 5 
minuter att genomföra. Klicka här för att komma till enkäten. 
Om länken ej fungerar för dig finns hela adressen längst ner, kopiera den och klistra in i nytt 
fönster. 
 
Vi har avgränsat oss till socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning enligt 
socialtjänstlagen och vi kommer att göra en totalundersökning i Uppsala län. Enkäten är 
anonymiserad, vilket innebär vi inte kommer kunna härleda en enkät till någon enskild 
person. Eftersom alla uppgifter är anonymiserade kan det hända att du får påminnelsemail 
flera gånger, vilket vi redan nu vill passa på att be om ursäkt för. Uppsatsen kommer att 
presenteras och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt publiceras i DiVA 
som är ett öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan vidare motivering. 
 
Vi är tacksamma och hoppfulla om du besvarar enkäten så fort du får möjlighet. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Caroline Vidlund & Gabriella Jakobsson 
 
Kontaktuppgifter inkluderades vid utskicket men har här raderats 
 
Handledare 
Paul Fuehrer, fil.dr. 
Sociologiska institutionen 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Vf-2a-c8-7E_lfz0meeoxU4_AgLpt85wgMs09PYhS4M/viewform 
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Bilaga 3: Deklaration av arbetsfördelning

 



 60 

 
 


