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FÖRORD 9

 JENNY WESTERSTRAND OCH MAJA AHRMAN

Förord av Roks ordförande 
och vice ordförande

Mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn tar sig oändligt många 

uttryck. Roks jourer har i årtionden mött kvinnor, tjejer och barn som 

berättat om våldet och alla de sätt som förövaren använder sig av för att 

skada och utöka sin egen makt och kontroll. När det �nns djur i familjen 

blir de allt som oftast också utsatta för mannens våld. Djuret blir hotat och 

ibland direkt utsatt för fysiskt våld med syfte att skada och kontrollera 

kvinnan eller tjejen.

Vi har på jourerna hört barn beskriva hur pappa sparkat på den nya 

hundvalpen. Vi har hört kvinnor berätta om hur deras häst blivit utsläppt 

på en stor bilväg. Vi har hört tjejer beskriva hur deras hund hotats till livet. 

Vi har hört deras förtvivlan över djur de tvingats lämna kvar i hemmet hos 

förövaren när de själva har behövt �y. Vi vet att i många fall är det djuret 

som hon står allra närmast, som funnits där och tröstat genom allt som 

hänt. Det känslomässiga band som binds är ofta oerhört starkt och för vissa 

är det otänkbart att lämna hemmet utan att kunna ta med sig djuret. 

Att möta och ta hand om inte bara kvinnan, tjejen, barnet utan också 

hennes djur är något som många jourer har gjort vid åtskilliga tillfällen 

under åren. Stallplatser har ordnats, hamstrar har hämtats från för-

övarens hem och hundar har tagits om hand. Att bemöta, ordna plats 

och utrymme för djur som upplevt våld kan vara en utmaning. Det är 

vår förhoppning att denna skrift kan vara ett stöd i er verksamhet för att 

göra just det. 

Roks vill tacka Se Sambandet, Carin Holmberg och Therese Lilliesköld 

som författat texten och som ständigt arbetar med att föra fram sambandet 

VI HAR PÅ JOURERNA  

HÖRT BARN BESKRIVA 

HUR PAPPA SPARKAT PÅ 

DEN NYA HUNDVALPEN.  
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mellan mäns våld mot djur och mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

Tack också till Brottsoffermyndigheten för �nansiering av denna skrift. 

Tack alla Roks kvinno- och tjejjourer för er ovärderliga kunskap och för att 

ni är en ständig och stadig röst för alla ni möter. 

Jenny Westerstrand, Ordförande 

Maja Ahrman, Vice ordförande 
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CARIN HOLMBERG OCH THERESE LILLIESKÖLD

Författarnas förord

Det var stort att Roks sökte medel från Brottsoffermyndigheten (BroM) 

för att tillsammans med oss i Se Sambandet göra en manual om sam-

bandet mellan mäns våld mot kvinnor och tjejer och våld mot djur. Det 

var fantastiskt att BroM beviljade ansökan. 

Nu är den klar. Sista handen är lagd på det som blivit en manual, en 

handbok till landets kvinno- och tjejjourer med kunskap och handfasta 

råd för att kunna ta emot familjedjur i boendena samt vilka frågor man 

bör ställa om djur vid samtalsstöd eller i chatten. En kort läsanvisning. 

Särskilt viktiga kunskaper upprepas �era gånger i texten. Det är för att 

varje avsnitt ska kunna läsas självständigt så att man kan få tag i den 

kunskap man behöver vid rätt tillfälle.

Vi – Therese Lilliesköld och Carin Holmberg – är tacksamma att få dela 

med oss av vår kunskap. Kvinno- och tjejjourer har sedan starten varit 

kunskapsbaserade och intresserade av att fördjupa sin förståelse av våldet. 

Och mäns våld �nner hela tiden nya vägar. Jourerna har aldrig varit sena 

att försöka förstå dessa, alltid med syftet att ge stöd och hjälp till utsatta 

kvinnor och medsystrar. 

Nu står djuren på tur.

Vi vill tacka Maja Ahrman i Roks styrelse som drivit frågan om sam-

bandet och inte gett upp utan funnit nya sätt att ordna �nansiering. 

Vi vill också tacka Anneli Ahlmér som frikostigt ägnade en vecka åt att 

�ytta runt text och ordna så att det blev en manual och inget annat. 

Denna bok tillägnas alla våldsutsatta kvinnor och tjejer samt deras djur. 

Februari 2021, Stockholm & Gnesta

Carin Holmberg & Therese Lilliesköld

MÄNS VÅLD FINNER  

HELA TIDEN NYA VÄGAR. 

JOURERNA HAR ALDRIG 

VARIT SENA ATT FÖRSÖKA 

FÖRSTÅ DESSA.  
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KAPITEL 1

Introduktion
Efter åratal av övergrepp beslöt Susanne att lämna sin man. Men, 
inte utan sina två hundar och två hästar. Hon visste allt för väl vad 
de skulle utsättas för när hon inte fanns i närheten. Men det skyd-
dade boendet socialtjänsten hänvisade till tog inte emot djur. Och 
för övriga myndigheter var det här en icke-fråga, »inte deras bord.« 
En dag tvingades Susanne att ringa efter polisen igen. Mannen som 
hotat att döda henne stod nu inne i huset. Men en skällande hund  
�ck poliserna att tveka. De hörde bara skotten, först sköt han  
Susanne och sedan hunden. Eller om det var det omvända. 

Fallet Susanne upprörde en hel bygd och �ck �era av de inblandade 

myndig heterna att sätta sig ner och gå igenom vad som hänt. 

Hur hade de hanterat hennes mångåriga begäran om hjälp för 

sig och sina djur. Alla parter konstaterade att just djuren skapat »onödiga 

svårigheter«. Och varje part konstaterade samtidigt att de gjort »rätt«, att 

de »följt sitt uppdrag«. Det fanns inget att klandra dem för. Och ändå… 

Där kunde historien tagit slut. 

Men de inblandade förstod nu sambandet på djupet, att utsatta kvinnor 

och djur hänger ihop. För Susanne var hundarna och hästarna familje-

medlemmar som man inte lämnar i sticket till en förövare. Mannen 

hade med andra ord henne fast.

Idag är Västmanland det län i Sverige som arbetat längst med sam-

bandet. Länsstyrelsen har utbildat och medvetandegjort både social-

sekreterare, hemtjänstpersonal, djurskyddshandläggare, veterinärer, 

åklagare och polis. Och inte minst, man har tagit fram material om hur 

myndigheter bör agera för att undvika �er mord på kvinnor och djur. 

Sambandet är idag ett etablerat begrepp bland de västmanländska 

MEN DE INBLANDADE 

FÖRSTOD NU SAMBANDET  

PÅ DJUPET, ATT UTSATTA  

KVINNOR OCH DJUR 

HÄNGER IHOP. 
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handläggare, tjänstemän och politiker som kommer i kontakt med utsatta 

kvinnor, tjejer och barn och de djur de lever tillsammans med.  

NY KUNSKAP

»När människor är utsatta är troligen också djur utsatta. När djur är 

utsatta är troligen också människor utsatta«, enligt Phil Arkow, The 

National Link Organization.

Det här är kärnan i det som kallas sambandet, eller som det heter 

internationellt, The Link. En kunskap som det svenska kunskapscentret 

Se Sambandet vill få kvinno- och tjejjourer, myndigheter, organisationer 

och andra som arbetar med mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn att se: 

�nns det ett djur i familjen är det med största sannolikhet också utsatt.

Men, varför ger han sig på till exempel en hamster? Den amerikanske 

sociologen Clifton Flynn förklarar utifrån sin forskning att när mannen 

skadar djuret, är det egentliga målet att skada och förnedra kvinnan. 

Djuret blir en förlängning av kvinnan och därmed ett indirekt offer. Därför 

är det viktigt att de som ger stöd till kvinnan, också bekräftar hennes 

relation till djuret som en familjemedlem, som en närstående. I annat 

fall riskerar man att omedvetet solidarisera sig med mannen och överta 

hans objekti�erande syn på djuret. Och då talar man förövarens språk. 

SITUATIONEN I SVERIGE

Sverige ligger tyvärr efter rent kunskapsmässigt. Vi vill därför i den här 

skriften:

●● Att ni jourkvinnor och jourtjejer ska se och förstå sambandet. 

●● Ge kunskap om de hinder som �nns för att agera i den här frågan. Till 

exempel hur sekretesslagstiftningen faktiskt fungerar, visa på kunskaps-

bristen hos �era av dem ni samverkar med, att djurförsäkringen inte 

ersätter skador från detta våld, med mera.

●● Vi vill också ge er en handfast manual om hur ni kan hantera sambands-

frågor, från kattlådor till lagförslag. En manual ni gärna får hjälpa oss 

att fylla på. Bidra med era tips! 

Till sist, vi använder ordet »familjedjur« för att understryka djurets själv-

klara plats. För många är hunden, katten eller kaninen en individ med egna 

känslor och behov. Familjedjuret har ofta sin egen plats, egna leksaker och 

egen försäkring och när det är dags för semester får djuret oftast följa med. 

Ibland använder vi bara ordet »djur« för att inte tynga ner texten.

NÄR MÄNNISKOR ÄR  

UTSATTA ÄR TROLIGEN  

OCKSÅ DJUR UTSATTA.  

NÄR DJUR ÄR UTSATTA  

ÄR TROLIGEN OCKSÅ 

MÄNNISKOR UTSATTA.

Phil Arkow, The National Link 
Organization
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 KAPITEL 2

Våldets uttryck

Närmare 2,3 miljoner hundar, katter, smådjur som kaniner och 

marsvin, fåglar och akvarielevande djur är självklara familje-

medlemmar i svenska hushåll idag. Hästar är inte inräknade i 

denna siffra. Men det är viktigt att lyfta fram dem eftersom många unga 

tjejer har häst eller rider regelbundet. En häst kan också bli måltavla för 

hot och våld i syfte att komma åt tjejen eller kvinnan.  

Ett uttryck för att familjedjuret verkligen ses som familjemedlem är de 

många djur som har en veterinärförsäkring. Ett annat är att människor 

idag lägger stora summor på djurens mat, leksaker och liknande. Dess-

utom går många på kurs med sitt djur, vill ha hunddagis när de arbetar 

och kattvakt när de reser bort. Med andra ord har synen på djuren gått 

från att vara gårdshundar och stallkatter till att bli familjemedlemmar. 

Enligt en undersökning från Statens Lantbruksuniversitet (SLU) 2018 

omsatte familjedjuren hela 16 miljarder kronor per år. Då är allt inräknat, 

som veterinärkostnader, mat, leksaker och så vidare. Och 8 000 personer 

arbetade med hundar och katter som djurskötare, veterinärer, i djuraffär 

och andra yrken.

MÅNGA KVINNOR HAR DJUR

Även om det �nns djur i många barnfamiljer ska inte familjedjur enbart 

kopplas ihop med barn. En del kvinnor lever med djur oavsett om de har 

barn eller inte. Andra utvecklar sitt djurintresse först när barnen �yttar 

hemifrån. 

Sambandet mellan våld mot djur och kvinnor förekommer såväl i 

lesbiska som i bisexuella kvinnors parrelationer. Tyvärr �nns det ingen 

ANTECKNINGAR
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forskning på i vilken utsträckning ledarhundar och service- och signal-

hundar utsätts. Men eftersom kvinnor med funktionsnedsättning, enligt 

forskningen, i hög grad utsätts för mäns våld vore det märkligt om dessa 

hundar kom undan våldet. 

VÅLDETS KONTINUUM

Våldets kontinuum präglar också våldet mot djur. Från bristande omsorg, 

att neka kvinnan att ta med djuret till veterinären, till hot och fysiskt 

våld. I förlängningen �nns även risk för sexuellt och i värsta fall dödligt 

våld. När familjens djur hotas eller skadas, skadas, förnedras och terrori-

seras samtidigt kvinnan. Precis vad mannen är ute efter. För kvinno- och 

tjejjourer är det viktigast att känna till hur familjedjuren används:

●● Som en del av mannens våld mot kvinnan under relationen.

●● Som en del av mannens eftervåld.

HÄR ÄR EXEMPEL PÅ HUR MANNEN ANVÄNDER DJURET SOM EN 
DEL I NORMALISERINGSPROCESSEN. 

Använder djuret för att kontrollera kvinnan
Denna form av våld kan vara en av de första tydliga indikationerna på 

att relationen håller på att utvecklas till en våldsrelation. Mannen visar 

inte någon vrede eller ilska i samband med kränkningarna men straffar 

djuret när kvinnan visar det kärlek och omsorg. Han vill kontrollera 

kvinnan och det underförstådda budskapet är att det är han som ska stå 

i centrum. Ett sådant straff kan vara att stänga djuret ute på balkongen, 

i ett annat rum eller lämna det i garaget. För att skydda djuret börjar 

hon gradvis skifta fokus från djuret till mannen. Och en långsam väg till 

anpassning har inletts. 

Använder djuret för att isolera kvinnan 
När mannen regelbundet visar ilska genom att tillrättavisa och skrika 

på djuret normaliseras hans utbrott. Livsmiljön präglas av mannens 

irritation och hon vänjer sig. Gradvis stegras uttrycket för missnöje med 

djuret och ibland får det också en knuff, ett nyp eller en lätt spark. Hans 

aggressiva sätt blir en del av kvinnans isolering. Om hon inte skyndar 

hem från jobbet utan istället träffar väninnorna eller går på kurs, kan 

MANNEN VISAR  

INTE NÅGON VREDE 

ELLER ILSKA I SAMBAND 

MED KRÄNKNINGARNA 

MEN STRAFFAR DJURET 

NÄR KVINNAN VISAR  

DET KÄRLEK OCH  

OMSORG.
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han göra det tydligt att när han är ensam med djuret kan det »råka« bli 

skadat, inte få sin mat eller komma ut på promenad eller liknande. Djuret 

används på så sätt för att isolera kvinnan från vänner och bekanta.  

Hot mot djur lär kvinnan underordning
Mannen behöver inte vara brutal utan han kan »bara« använda hårda 

metoder i sin uppfostran men kvinnan kan inte få honom att ändra sig. 

Vad hon säger spelar ingen roll, på så sätt lär hon sig underordning. Om 

hon inte vågar skydda familjedjuret av rädsla för att hon själv, eller barnen, 

ska råka illa ut kan hon känna både skam och skuld. Det kan i sin tur 

leda till att hon inte berättar om våldet för någon utomstående. 

Hot mot djur skapar otrygghet
Traumaforskare menar att det inte är nödvändigt att bruka våld mot ett 

offer. Det är tillräckligt att skapa ett rum av konstant skräck. Just hot 

mot djur räcker för att få kvinnan att känna ständig oro och rädsla. Så 

länge kvinnan gör »rätt« omvandlas inte hotet till en faktisk våldshand-

ling. Å andra sidan är bestraffningen nyckfull och oförutsägbar. Man kan 

säga att detta är ett uttryck av växlingen mellan värme och våld. Gör 

kvinnan »rätt« är allt bra, men gör hon »fel«, utsätts djur för ovett eller 

våld. Det blir tydligt vilka möjligheter ett familjedjur erbjuder mannen 

att skapa ett skräckens rum.

Skadar djuret för att bestraffa »dåligt uppförande«
Familjedjuret skadas för att bestraffa någon annan i familjen. Det kan 

handla om allt från psykiskt, fysiskt, och till och med dödligt våld eller 

avlivning. Syftet är att ge kvinnan ett tydligt meddelande om vad ett 

regelbrott kan innebära och få henne att känna sig skyldig för djurets 

lidande. Mannen kan ändra regler när det passar honom. Ena dagen får 

katten vara på bordet, andra dagen är det en regelöverträdelse som ger 

ett straff. Det skapar förvirring hos både kvinnan och barnet, och själv-

klart för djuret, om vad som egentligen gäller.

Hotar att skada djuret för att uppmuntra »gott uppförande«
Det påminner om det som står ovan, men här kan hotet bli reellt på ett 

ögonblick. Fokus är på att kvinnan ska göra »rätt« och så länge hon gör 

»rätt« omvandlas inte hotet till en faktisk våldshandling. Bestraffningen 

är nyckfull och oförutsägbar. Man kan säga att detta också är ett uttryck 

av växlingen mellan värme och våld.  

GÖR KVINNAN  

»RÄTT« ÄR ALLT BRA, 

MEN GÖR HON »FEL«,  

UTSÄTTS DJUR FÖR 

OVETT ELLER VÅLD.
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Nyckfullhet blir ett psykiskt våld
Mannen kan också skada vilda djur. Ett exempel är skjuta småfåglarna 

på fågelbordet inför kvinnan, som är den som fyller på frö och månar om 

att det ska �nnas mat hela vintern. Den här typen av våld görs vanligen 

när kvinnan eller barnen är närvarande och kan se det. Förutom att vara 

skrämmande kan det få dem att undra över vem våldet kommer att 

riktas mot nästa gång. Den nyckfullhet som �nns i mannens agerande är 

ett psykiskt våld i sig som bidrar till att skapa både otrygghet och trauma. 

Att döda djur är en del i separationsvåldet
Det är ingen nyhet att mannens våld ofta ökar när kvinnan vill lämna 

relationen. När man ser sambandet ser man också att separationen kan 

vara en farlig situation för familjedjuret och att det i sin tur får konse-

kvenser för hur kvinnan agerar. Det kan till exempel innebära att mannen, 

som av en händelse, råkar skada katten eller sparka på kaninen. 

Mannen visar tydligt för kvinnan att om hon inte stannar kvar kommer 

djuret att fara illa och skadas. Många studier visar också att om hon inte 

kan ta med sitt djur till jouren eller det skyddade boendet, väljer hon att 

skjuta upp separationen och stanna hos mannen. Djuret är med andra 

ord en stark kvarhållande faktor och en del i det traumatiska bandet. 

Några kvinnor väljer istället hemlöshet, som att bo i bilen. 

BARN OCH DJUR, EN ANKNYTNINGSRELATION

Det är väl klarlagt i forskningen att det �nns ett samband mellan att 

barn och familjens djur utsätts för våld. Har barnet utsatts för våld har 

med allra största säkerhet också djuret det. Forskningen visar att bandet 

mellan barn och djur kan vara oerhört starkt. Oavsett om anknytningen 

till mamman är säker eller otrygg, kan barnet uppleva en förväntan 

på att det ska stötta och trösta mamma. Men tillsammans med djuret 

kan barnet däremot vara sig själv, uttrycka sina känslor och berätta vad 

som händer. Barnets anknytningsrelation gör att djuret upplevs som en 

beskyddare, både känslomässigt och fysiskt. Samtidigt känner barnet 

ansvar för att beskydda djuret. Om djuret utsätts för våld, kan barnet bli 

traumatiserat, liksom när barnet tvingas lämna kvar djuret vid en �ytt. 

Istället för en normal sorgeprocess kan det bli en traumatisk separation.

Anledningen till att hot mot djur är ett så effektivt maktmedel är alltså 

det starka anknytningsband som ofta uppstår emellan barn och familjedjur.

DET ÄR INGEN  

NYHET ATT MANNENS 

VÅLD OFTA ÖKAR  

NÄR KVINNAN VILL  

LÄMNA RELATIONEN. 
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Våld via djuret 
Djur används mot barn bland annat på följande sätt:

●● Genom att göra djuren illa kan barn pressas till att hålla tyst om, förneka 

eller ljuga om övergrepp, även sexuella sådana.

●● Utsätter förövaren djuren för våld eller obehag för att barnet gjort 

»fel«, blir det tydligt vad som också kan ske med barnet.

●● Hot eller våld mot djuret kan pressa barnet att försöka motarbeta 

mammans försök att lämna relationen. 

●● Efter en separation kan barnet pressas att välja kontakt med en våldsam 

pappa på grund av att djuret �nns kvar hos honom. 

●● När barnet be�nner sig på kvinnojouren kan oron över ett djur som 

blivit kvar hos förövaren pressa mamman att återvända till förövaren. 

Våldsamma pojkar
Det �nns barn, främst pojkar, som själva blir våldsamma mot djur som 

en reaktion på vad de upplever hemma. Vissa använder våld i ett bearbe-

tande syfte, andra för att de har lärt sig att vara våldsamma mot de som 

står lägst i rang. Det �nns en stark koppling mellan att barn som utsatts 

för sexuella övergrepp, själva utsätter djur i bearbetande syfte, och här är 

det troligen lika ofta �ickor som pojkar. Men det �nns också exempel på 

att barn slagit djuret för att förekomma pappan, för att på så sätt skydda 

det från ett ännu grövre våld. Det är viktigt att komma ihåg att ett barn 

som använder våld samtidigt kan ha ett starkt band till djuret. 

Det �nns även barn som utsätter andra än det egna djuret, till exempel 

fågelungar och igelkottar eller bekantas familjedjur. Hur vanligt det är 

att barn i Sverige agerar våldsamt mot djur vet vi inte eftersom det inte 

dokumenteras och registreras. Och erfarenheten från olika kvinnojourer 

verkar skilja sig markant åt. 

TJEJER OCH SAMBANDET  

Det �nns väldigt lite kunskap om mäns och killars våld mot tjejer. 

Antingen beskrivs sexuella övergrepp av en pappa, en bror, en manlig 

släkting eller främmande vuxna män. Eller så beskrivs det digitala våldet, 

alltså möten i chattrum på nätet som slutar med att män utpressar tjejerna 

att posta nakenbilder och så vidare.

GENOM ATT GÖRA  

DJUREN ILLA KAN BARN 

PRESSAS TILL ATT HÅLLA 

TYST OM, FÖRNEKA ELLER  

LJUGA OM ÖVERGREPP, 

ÄVEN SEXUELLA.
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Fler tjejer än kvinnor 
Våld i jämnåriga ungas relationer är i det närmaste outforskat. Detta trots 

att Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger att det är �er unga tjejer (upp 

till 24 år) som blir utsatta för våld av sin kille än det är vuxna kvinnor 

som utsätts av sin sambo eller make. Utsattheten var högst i gruppen 

tjejer och unga kvinnor mellan 20 och 24 år och handlar om fysiskt våld 

och sexuella övergrepp, även om det psykiska våldet är vanligast. Brå visar 

att våldet sällan anmäls. Under 2020 påbörjades ett större forsknings-

projekt för att kartlägga våld i unga relationer. 

Tjejer, deras djur och våld i relationen
Troligen är det relativt ovanligt att en tjejs djur utsätts för direkt fysiskt 

våld eftersom djuret i allmänhet be�nner sig i hemmet, där det ofta, om 

än inte alltid, också �nns en vuxen. Däremot kan hot om våld uttryckas 

mot tjejens djur. Ett djur som tas med ut, så som en hund eller en utekatt, 

kan riskera att utsättas för lättare våld eller hot under en promenad eller 

liknande. Hur vanligt det är vet vi inte men alla berättelser som antyder 

oro för familjedjur bör tas på allvar. 

I tjejjourens chatt kan ni samla in kunskap om tjejer och deras djur 

genom att också ställa frågor om djur. Lämpliga frågor att ställa är 

undersökande av situationen:

●● Känner du oro för ditt djur?

●● Är han elak mot ditt djur eller säger dumma saker om det?

●● Har det hänt att djuret skadats när din kille varit ensam med det?

Hotet bakom webbkameran
När det gäller det digitala våldet vet vi att hot mot djur inte är en ovanlig 

strategi för att pressa unga tjejer, och barn, att skicka nakenbilder eller 

agera framför en webbkamera. Förövaren visar att han vet var tjejen bor 

och att där �nns djur, exempelvis genom att skicka adress eller rentav 

foto på bostaden till henne. Det gör att hotet att skada, döda eller röva 

bort djuret blir ett verkligt hot för barnet. Den här typen av digitala hot 

har förändrats. Förr tog förövaren längre tid på sig att skriva och kom-

municera med barnet eller tjejen, vilket gjorde att många faktiskt hann 

förstå vad det var frågan om. Och kunde agera på olika sätt. 

Idag går förövaren snabbt över till allvarliga hot redan tidigt i processen. 

Ofta ges tjejen mycket kort tid att agera innan hotet ska verkställas, och 

därför hinner hon inte tänka efter eller ta hjälp av någon vuxen. 

ANTECKNINGAR

HOT MOT DJUR ÄR INTE  

EN OVANLIG STRATEGI FÖR 

ATT PRESSA UNGA TJEJER, 

OCH BARN, ATT SKICKA  

NAKENBILDER ELLER  

AGERA FRAMFÖR EN  

WEBBKAMERA. 
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En tjej kan förstås även drabbas av våld från jämnåriga killar genom 

sociala medier. Även här kan hot mot familjedjur komma som en konse-

kvens om hon inte ställer upp på speci�ka saker. Viktigt att förstå är att 

hot mot en tjejs älskade familjedjur verkligen är ett hot mot vad hon 

anser är hennes familj och lika allvarligt och traumatiserande som om 

hennes syskon eller föräldrar hotas. Det är därför det är så effektivt.

Hästar och hot 
Det är fortfarande främst unga tjejer som rör sig inom hästvärlden. De 

senaste åren har det visat sig att vuxna män utövar våld mot väldigt 

unga tjejer som är aktiva i stallet. Bandet hon knyter med en häst kan bli 

oerhört starkt och hot om att inte längre få umgås med just en speciell 

häst blir därför mycket allvarligt. Tjejen kan pressas att begå sexuella 

handlingar men förnekar sedan detta om någon frågar, allt för att få 

fortsätta vara med »sin« häst. 

I vissa fall förekommer att stallägaren vanvårdar tjejens häst, som 

en konsekvens av att hon »bryter mot reglerna«. I radiodokumentären 

»Hästgården« blev det tydligt att det var många tjejer som pressades att 

ljuga om pågående övergrepp. Anknytningsbandet som skapas mellan 

framförallt unga tjejer och deras hästar är med andra ord oerhört starkt. 

Något som gör att hot mot hästen förstås fungerar som en kraftigt kvar-

hållande faktor. 

Stallvärlden
Det har också förekommit fall av bevisade sexuella övergrepp mot djur 

inom travvärlden och andra ridsporter och tyvärr tror vi att det �nns ett 

stort mörkertal gällande alla dessa handlingar. En tjej som på minsta sätt 

antyder att våld eller kränkningar förekommer inom en hästverksamhet  

behöver alltså fångas upp och få stöd. Tjejen kan försöka förneka det 

som händer då hon i praktiken helt saknar möjlighet att påverka situa-

tionen för djur som hon inte äger. Det har ofta bildats en mycket stark 

tystnadskultur. Också här kan �nnas hot om uteslutning och att inte 

längre få ta hand om »sin« häst om hon berättar vad som sker för någon 

utomstående. Om djur faktiskt far illa är det länsstyrelsen man ska 

anmäla detta till. 

BANDET HON KNYTER  

MED EN HÄST KAN BLI  

OERHÖRT STARKT. 
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KAPITEL 3

… och konsekvenserna 
för djuret

Alla djur som levt med våld behöver undersökas av veterinär. 

Katter, liksom hundar av vissa raser, är skickliga på att dölja 

smärtor. Skador efter fysiskt våld som kan vara lätta att se är 

svullnader, brännskador, sår, blödningar och haltande gång. Däremot är 

det svårare att se blåmärken, revbensfrakturer, tidigare läkta skador som 

lämnat hård ärrvävnad samt skador på inre organ. 

Psykiskt lidande är något vi sällan kopplar ihop med djur, det är inte 

heller en del av vår djurplågerilagstiftning. Med dagens etologiska kunskap 

står det dock bortom allt rimligt tvivel att våra vanliga familjedjur upplever 

glädje, sorg och oro liksom att de kan bete sig empatiskt. 

DUBBEL STRESS

Att leva under hot och våld skapar givetvis stor stress. Men utöver de 

handlingar som riktas direkt mot djuret, påverkas de också av våld mot 

de människor de knutit an till. Forskning på hundar visar till exempel  

ett kraftigt kortisolpåslag då de hör småbarn gråta, jämfört med andra 

störande ljud. Hos hundar har det också visats att de reagerar på ägarens 

stresshormoner genom att själva få ökat stresspåslag. Katter har setts 

svara på ägarens stress med lugnande beteenden och ökad närhet. Men 

stress kan också skapa medicinska problem. Vanligt är urinvägsproblem 

hos katter och magbesvär hos hundar.

Också djur reagerar på starka hot med att antingen �y, slåss eller 

KATTER, LIKSOM  

HUNDAR AV VISSA  

RASER, ÄR SKICKLIGA 

PÅ ATT DÖLJA  

SMÄRTOR.

SYNLIGA OCH OSYNLIGA SKADOR
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frysa. Vid svåra psykiska trauman kan ett djur visa inlärd hjälplöshet, 

alltså bli avstängd i sina reaktioner. Det �nns också exempel där djuret 

verkar få �ashbacks liknande de som traumatiserade människor kan få. 

De reagerar då på något som triggar med att visa ett plötsligt och helt 

annorlunda beteende. 

Mer info i kapitel 5. 
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KAPITEL 4 

Lagar och regler  
ni behöver känna till 

En viktig aspekt av våld mot djur är att det i en mening är »bil-

ligt« för för övaren. Risken att bli polisanmäld är i det närmaste 

obe�ntlig. Djur som inte vistas ute, som hamstrar, kaniner, 

fåglar och akvarielevande djur, kan försvinna eller skadas utan att någon 

annan märker det. Men också katter och hundar kan fara illa, utan att 

grannar reagerar och anmäler det till länsstyrelsens djurskyddsenhet 

eller polisen. Än så länge är straffvärdet för vanvård och våld mot djur 

lågt, särskilt i relation till kvinnofridsbrott som har ett högre straffvärde. 

Rent konkret avförs ofta djuret ur förundersökningar av utrednings-

ekonomiska skäl. Med andra ord blir det sällan någon dom för våldet 

mot familjedjuret i dessa fall.

RÄTT ATT DÖDA

●● När det inte blir en fällande dom för djurplågeribrott kan mannen inte 

dömas till djurförbud. Det betyder att han kan skaffa nya djur att 

använda, särskilt mot barnen, i en vårdnadstvist.

●● Den som äger ett djur har laglig rätt att låta avliva det på en veterinär-

klinik trots att det är ett ungt, friskt djur. Ägaren behöver inte ange något 

skäl. Mannen kan således få hjälp med att utföra dödligt våld mot djuret. 

●● Man har också rätt att själv döda sitt eget djur om det görs smärtfritt. 

Grunden för djurhållning är att djur är en tillhörighet som den som 

äger dem bestämmer över. När våld mot familjedjur nämns vid kvinno-

ÄN SÅ LÄNGE ÄR 

STRAFFVÄRDET FÖR 

VANVÅRD OCH VÅLD 

MOT DJUR LÅGT,

ETT BILLIGT VÅLD
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fridsbrott är det som skadegörelse och ger då samma påföljd som att slå 

sönder en byrå. Med andra ord ett bötesstraff. Självklart är det inte tillåtet 

att vanvårda eller misshandla djur eller utdraget och grymt döda dem.

VAD SÄGER MYNDIGHETERNA? 

Här några lagar och regler ni bör känna till: 

Socialtjänsten 
De�nitionen av djur som saker blir problem när det kommer till social-

tjänstlagstiftningen (SoL). Socialtjänsten magasinerar inte människors 

saker och tar vanligtvis inte heller på sig kostnader för saken, djur. De 

betalar sällan kvinnojourer för extra kostnader när djur följer med till 

boendet eller om det medför ökad förslitning av inredning och så vidare. 

Avlivning av djuret är ofta den enda »insats« som socialtjänsten erbjuder 

en kvinna när inte kvinnojouren tar emot. Om kvinnor tackar nej till ett 

boende som inte tar emot djur, anser socialtjänsten i vissa fall att de 

har gjort sitt och det registreras som att kvinnan avvisat den hjälp som 

erbjudits. 

Ny sekretessbrytande regel
Socialtjänsten �ck en ny sekretessbrytande regel 1 april 2019. Denna är 

kopplad till den nya djurskyddslagen och kallas för Lex Maja och �nns i 

10 kap 20a § offentlighets- och sekretesslagen OSL 2009:400. Lex Maja och 

den nya sekretessbrytande regeln innebär att socialtjänst och hemtjänst 

får bryta sekretessen och anmäla ett övergivet djur till länsstyrelsens 

djurskyddsenhet i en akut situation. När det inte är akut �nns dock en 

rad regler att förhålla sig till. 

I Allmänna Råd och Föreskrifter från Socialstyrelsen slår myndigheten 

fast att när kommunen betalar för en plats på kvinnojourens boende ska 

jouren också lyda under socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att:

●● den sekretessbrytande regeln gäller för kvinnojouren. Med andra ord 

kan jourens möjligheter att anmäla till länsstyrelsens djurskydd vara 

begränsad i de fall där socialtjänsten betalar för jourplatsen. 

●● men om kvinnan själv betalar för platsen, eller om den �nansieras på 

annat sätt, omfattas jouren inte av den sekretessbrytande regeln. Inte 

heller om jourens kontakt enbart består av samtalsstöd.

●● sekretessen gäller inte heller om djuret misshandlas inför jourkvinnors 

ögon. Det är pågående brott och då är det bara att göra en polisanmälan.

ANTECKNINGAR
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Kriterier för att bryta sekretessen
●● Möjligheten att bryta sekretessen är främst aktuell om kvinnan lever 

med mannen och djuret far illa. Eller om djuret inte kunnat följa med till 

jouren utan bor kvar hos mannen. Enligt lagen ska djurets skador kunna 

klassas som vanvård eller misshandel för att kunna omhändertas. Det 

positiva är att lagen säger att bedömningen får göras av en lekperson 

utan kunskap om djur, som ni på jouren.

●● Innan jourkvinnan kan anmäla oro till djurskyddet ska hon dock, till-

sammans med förövaren, lägga upp en handlingsplan för hur våldet 

och hoten mot djuret ska upphöra. Här blir det extra tydligt att lagstif-

taren inte funderat igenom saker och ting. Jourkvinnor har inget stöd 

för att, och bör inte ens, konfrontera en förövare och föreslå åtgärder. 

Dessutom erkänner mannen brottsliga handlingar om han går med på 

att göra en handlingsplan. Det är därför inte troligt att han kommer 

att medge att han utsatt djuret. Om det skapas en handlingsplan, är 

tanken att den ska testas i cirka fyra veckor för att sedan utvärderas 

av jourkvinnan. Hennes uppgift är att besvara frågan; Är det verkligen 

i den utsatta kvinnans intresse att göra en anmälan till länsstyrelsens 

djurskydd eller inte? Om inte, behöver hon inte göra någon anmälan.

●● Låt oss säga att jourkvinnan gör en anmälan. Våldet kan handla om 

hot, dåligt foder, förbud att gå till veterinären eller att bli inlåst ensam 

i garaget för att ta några exempel. Det är inget som ger synliga skador, 

det gör inte heller gamla läkta sår och brutna revben. Länsstyrelsen 

djurskyddshandläggare kommer troligen att vända i dörren för det 

�nns varken uttryck för vanvård eller tydliga skador att gå på. 

Om kvinnan ger jourkvinnan rätt att bryta sekretessen är inget av ovan-

stående ett problem. Inte ens om platsen är betald av socialtjänsten. En 

kvinna kan alltid avstå från sin sekretess och tillåta den som ger stöd att 

tala om ärendet med andra myndigheter och instanser. 

Utifrån de krav som lagen ställer �nns egentligen bara en slutsats: att 

kvinnan får med sig djuret redan när hon �yttar till jouren. Det är det 

viktigaste av allt.

Om djuret omhändertas gäller detta
Bestämmer sig länsstyrelsen för att omhänderta djuret övergår djuret i 

länsstyrelsens ägo. Om djurskyddshandläggaren bedömer att djuret är 

för sjukt, eller har andra problem, kan de besluta om avlivning. Anses 

djuret friskt kommer det troligen att säljas. Uppstallning av djur kostar 

pengar och det är den tidigare ägaren, alltså kvinnan, som måste betala. 

UTIFRÅN DE KRAV  

SOM LAGEN STÄLLER  

FINNS EGENTLIGEN BARA  

EN SLUTSATS: ATT  

KVINNAN FÅR MED SIG  

DJURET REDAN NÄR HON 

FLYTTAR TILL JOUREN.  

DET ÄR DET VIKTIGASTE  

AV ALLT.



28 SE SAMBANDET

Det �nns länsstyrelser som arbetar för att ägaren ska få tillbaka sitt djur 

men det är inte en generell regel. 

Anmäla till djurskyddet privat
Om du som privatperson vill, kan du göra en anmälan till djurskyddet 

och du har då rätt att vara anonym. Men kom ihåg att inte presentera dig 

när du ringer och maila inte heller. Om du säger ditt namn blir det en del av 

utredningen. Den är en offentlig handling och kan begäras ut av förövaren. 

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Djurförsäkringen gäller inte
●● Ett uttryck för att familjedjuren idag verkligen är familjemedlemmar 

är att de �esta har en djurförsäkring. Vad få människor känner till är 

att försäkringen inte omfattar skador som utförts av en person som är 

skriven på samma adress; make/sambo eller barn. I klartext betyder det 

att kvinnans djur är oförsäkrat. Kan inte kvinnan betala är det troligen 

bara avlivning som återstår. Denna klausul gäller alla försäkringsbolag 

med djurförsäkringar.

VETERINÄREN 

Journalföring
●● Om djuret har skador och måste till veterinär kan det vara bra att 

fråga hur kliniken hanterar sina journalanteckningar. Försäkra er 

om att de har en journalföring där noteringar om skador och annat 

hamnar i en »skuggjournal«. Alltså att de skrivs för hand eller att viss 

text markeras så den inte automatiskt skrivs ut tillsammans med den 

of�ciella delen av journalen. 

●● Privata veterinärer har ingen skyldighet att lämna ut djurets journaler 

men kan vid begäran skriva ett intyg om vilka behandlingar som djuret 

genomgått. Går man däremot till en distriktsveterinär är journalen en 

offentlig handling. Finns det personliga eller ekonomiska uppgifter om 

djurägaren är det dock oklart om distriktsveterinären måste lämna ut 

journalen. Fråga därför veterinären vad som gäller.

Anmälningsplikt
●● Misstänker veterinären att djurets skador uppkommit genom våld från 

mannen eller en annan person som är skriven på samma adress, ska 

FÖRSÄKRINGEN  

OMFATTAR INTE SKADOR 

SOM UTFÖRTS AV EN PERSON 

SOM ÄR SKRIVEN PÅ SAMMA 

ADRESS; MAKE/SAMBO  

ELLER BARN.
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detta meddelas till försäkringsbolaget. Konsekvensen blir att ingen 

ersättning utgår. Dock är många veterinärer okunniga om vad som är 

utmärkande för våldsskador.

●● Bedömer veterinären att djurets skador uppkommit genom vanvård 

eller misshandel ska det anmälas till länsstyrelsen eller polisen.

Veterinärens sekretess
●● Veterinär, och annan legitimerad djurhälsopersonal, har tystnadsplikt 

om djurägaren och dess djur för att skydda kundens, det vill säga djur-

ägarens »drifts- och affärsförhållanden.« Sekretessen är alltså i första 

hand till för skydda ekonomiska intressen. 

●● På kliniken kan veterinären och djurhälsopersonalen diskutera djuret 

och djurägaren sinsemellan och de kan kontakta andra kliniker vid 

behov. Däremot har inte en veterinär skyldighet att lämna ut infor-

mation till annan veterinär som frågar. Vissa djurägare går till olika 

klinker med våldsutsatta djur för att inte väcka misstänksamhet. Det 

kan vara bra om veterinären ni besöker kollar med andra kliniker om 

mannen varit där tidigare med djuret. 

Om rättsintyg 
●● Om djuret skadats av våld är det veterinären som skriver ut ett rättsintyg 

där skadorna dokumenteras. Det är av yttersta vikt att veterinären 

beskriver att djuret har lidit. Utan att vad juristerna kallar »lidande-

rekvisitet« är uppfyllt blir det sällan någon dom. Det är ett slags 

grundkrav för den här typen av brott. Tyvärr är det inte självklart vad 

som anses vara lidande, till exempel om katten dör ögonblickligen av 

ett knivhugg ses det inte med nödvändighet som ett lidande. Man kan 

säga att det är det tänkta lidandet som lyfter djuren från att vara en 

möbel till att bli en levande varelse. 

Om friskintyg
●● Det �nns ett annat intyg som heter Friskintyg. Precis som namnet 

antyder är det ett hälsointyg och säger ingenting om skador. Det går 

inte att använda i rätten som bevis på djurets fysiska status. Var därför 

noga med att fråga efter korrekt intyg. 

ANTECKNINGAR

VISSA DJURÄGARE  

GÅR TILL OLIKA KLINKER 

MED VÅLDSUTSATTA DJUR 

FÖR ATT INTE VÄCKA 

MISSTÄNKSAMHET.
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OM RÄTTSLIG PÅFÖLJD

●● Juristen Eva Diesen studerade alla misshandelsdomar i Stockholms 

län under ett år. I 50 av dem nämndes våld mot djur, men inte en enda 

dom utdömdes, oavsett vad mannen gjort mot djuret. Det beror på att 

straffet för djurplågeribrott är så lågt att det lyfts ut ur åtalet av utred-

ningsekonomiska skäl. Förutom att mannen går fri trots ett många 

gånger brutalt brott, innebär det dessutom att länsstyrelsen inte kan 

ge mannen djurförbud. Han kan då, som del i en vårdnadstvist, köpa 

ett nytt djur för att locka barnen att hälsa på. Han kan också gå i rättslig 

tvist om de djur som kvinnan tagit med sig.

●● Först 2014 förbjöds sexuellt våld mot djur. Fall som �nns beskrivna rör 

främst häst och hund, men man räknar med att mörkertalet är stort. 

I den handfull av sexuella övergrepp mot djur som lett till en fällande 

dom är förövaren inte ägare till djuret. Med andra ord tycks de här 

brotten inte ha skett som en del av sambandet.

Grovt djurplågeribrott
Straffpåföljden för våld mot djur är låg i relation till kvinno- och frids-

brott. När djurskyddslagen skulle moderniseras valde man bort att 

införa ett grovt djurplågeribrott som kunde ha höjt straffvärdet. Det 

tillsattes en utredning 2018 och ett förslag presenterades i februari 2020.

I förslaget föreslås att grovt djurplågeribrott blir ett så kallat artbrott. 

Artbrott betyder att brottet ifråga är svårt att upptäcka, förebygga och 

att brottet är riktat mot en individs integritet och inte minst, mot själva 

rättssystemet. På grund av brottets allvar ska det alltid leda till fängelse-

straff. De kriterier som anges för att brottet ska bedömas som grovt är 

något av följande: 

●● att det inneburit allvarligt lidande för djuret.

●● att det begåtts i större omfattning.

●● att det gjorts i syfte att nå ekonomiska fördelar. 

●● att det »annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art«. 

Troligen kommer Högsta domstolen att fälla en prejudicerande dom 

innan man säkert vet vilka gärningar som avses, och hur man ska tolka 

de här kriterierna. Tyvärr omnämns inte sambandet i förarbetena, vilket 

understryker att det är viktigt att få brott mot familjedjuren prövade i 

högre instans.

FÖRUTOM ATT  

MANNEN GÅR FRI TROTS  

ETT MÅNGA GÅNGER  

BRUTALT BROTT, INNEBÄR 

DET DESSUTOM ATT  

LÄNSSTYRELSEN INTE  

KAN GE MANNEN  

DJURFÖRBUD. 
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KAPITEL 5●

Manual: Att ta  
emot djur

Många studier visar att misshandlade kvinnor som lever med 

familje djur och som vänder sig till en kvinnojour har erfaren-

het av våld och hot mot djuren, men att de sällan självmant 

berättar. Forskning visar också att när barn får berätta om våldet ur 

familjedjurets perspektiv, vågar och vill de prata om våldet hemma. Ofta 

har barnet burit djurets utsatthet och hoppats att få berätta för någon 

vuxen. Tyvärr missar ofta poliser som gör barnförhör den ingången. Trots 

att dödligt våld mot familjedjuret kan vara en indikation på att våldet 

trappas upp och riktas mot kvinnan, �nns inga frågor om detta i till 

exempel socialtjänstens frågemanual Freda kortfrågor och och ses inte 

heller som ett starkt varningstecken i andra riskbedömningsinstrument.

TÄNK PÅ DET HÄR 

När en kvinna, eller tjej, vänder sig till jouren är följande frågor bra att ställa:

●● Finns det djur hemma? Har det funnits djur? Tänk på att djuret redan 

kan vara omplacerat, utsläppt i skogen eller dödat.

●● Vet du var djuret be�nner sig (om det inte är hemma)?

●● Har det hänt att djuret skadats när din man/kille varit ensam med det?

●● Har mannen/killen fått dig att göra saker du inte vill, genom att hota 

att skada djuret?

●● Är du orolig för hur djuret får det om du lämnar kvar det hos honom? 

●● Behöver djuret också skyddat boende?

TÄNK PÅ DET HÄR 

Fråga om djur
När en kvinna, eller tjej,  
vänder sig till jouren är  
följande frågor bra att ställa:

●● Finns det djur hemma? 
Har det funnits djur? Tänk 
på att djuret redan kan 
vara omplacerat, utsläppt 
i skogen eller dödat.
●● Vet du var djuret be�nner 
sig (om det inte är  
hemma)?
●● Har det hänt att djuret 
skadats när din man/kille 
varit ensam med det?
●● Har mannen/killen fått dig 
att göra saker du inte vill, 
genom att hota att skada 
djuret?
●● Är du orolig för hur djuret 
får det om du lämnar kvar 
det hos honom? 
●● Behöver djuret också  
skyddat boende?
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INGA MÖJLIGHETER ATT TA EMOT DJUR? 

Kan inte jouren ta emot familjedjur, kanske djuret ändå kan bo en 

kortare tid i boendet medan ni kontaktar Veterinär omtanke om vålds-

utsatta (VOOV). VOOV är en ideell förening som utan kostnad och som, 

namnet till trots, tar emot alla sorters djur under tiden som kvinnan är 

på jouren. Ibland har de en handläggningstid på en till två veckor. Kanske 

kan djuret vara på jouren under den tiden istället för att kvinnan och 

djuret stannar kvar i hemmet längre än nödvändigt. Att lämna djuret 

till en släkting eller vän kan i värsta fall bli farligt för dem. Om mannen 

kräver att få djuret, kan det vara svårt för dem att neka.

INNAN KVINNAN OCH DJURET FLYTTAR IN

Kvinnojouren har ingen skyldighet att fråga eller kräva papper på att det 

är kvinnans djur, att hon står som ägare. Djur är saker i lagstiftningen. Ni 

förväntas inte heller kontrollera att saker som kvinnan tar från bostaden 

är hennes egna och det gäller alltså även när »saken« är ett djur.  

TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Förbered kontaktuppgifter till instanser ni behöver ta kontakt med: 

Veterinär. Länsstyrelsens djurskydd, för ärenden där djur far illa. Polis vid 

fall av akut djurplågeri. Djurbeteendevetare, det vill säga hundpsykolog 

eller etolog, för rådgivning vid aggressioner eller annan beteende-

problematik eller trauma.  

●● Etablera om möjligt samarbete med djurhem eller organisation i när-

heten som kan ta emot djuret om kvinnan överger det, eller är oför-

mögen att ta hand om det. 

●● Tydliggör vem som ser till att djuret får mat, vatten, rena utrymmen och 

promenader. Det är inte säkert att kvinnan har orken och förmågan till 

detta, åtminstone inte under den första tiden. Var tydlig med ansvaret. 

●● Ha saker tillgängliga för akuta intag: Koppel och några halsband/selar 

i olika storlekar. Kattlåda. Kattsand. Filtar. Hund-och kattmat. Vatten 

och matskålar. Ett enkelt djurapotek med febertermometer, bandage, 

druvsocker och salt för att kunna göra vätskeersättning. 

●● Kontrollera att djurets leksaker och utrustning inte har försetts med 

en GPS.

●● Ett alternativ till att ta in djuren på jouren är att använda sig av jour-

hem genom föreningen VOOV i de län där dessa �nns (se Resurser). Då 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Förbered kontaktuppgifter.
●● Etablera samarbete med 
djurhem eller organisation 
i närheten.
●● Tydliggör vem som ser till 
att djuret får mat, vatten, 
rena utrymmen och pro-
menader. Var tydlig med 
ansvaret. 
●● Ha saker tillgängliga för 
akuta intag. Koppel och 
några halsband/selar 
Kattlåda. Kattsand. Filtar. 
Hund-och kattmat. Vatten 
och matskålar. Ett enkelt 
djurapotek.
●● Kontrollera att djurets lek-
saker och utrustning inte 
har försetts med en GPS.
●● Ett alternativ till att ta in 
djuren på jouren är att 
använda sig av jourhem 
genom föreningen VOOV.
●● Förbered ett kontrakt. 
●● Om en kvinna inte förmår 
att ta hand om sitt djur – 
vad gör ni då?
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minskar komplikationer med att eventuellt behöva sanera på jouren. 

Det �nns dock en risk att relationen mellan kvinna och djur kan ta 

skada eftersom separationen kan bli långvarig. 

●● Bra om kvinnan tar med sig till jouren:

 – Registringsbevis från Svenska Kennelklubben/Sveriges Kattklubbars  

 Riksförbund (SVERAK).

 – Kvitto på köpesumman.

 – Försäkringspapper för djuret.

●● Förbered ett kontrakt som reglerar vad som ska ske med djuret om 

kvinnan inte har möjlighet att ta hand om det, under eller efter boendet. 

●● En svår situation uppstår om en kvinna inte förmår att ta hand om sitt 

djur. En avvägning i varje enskilt fall måste göras, vilka insatser kan 

sättas in och räcker de? Om inte, vad gör ni då?

ALLERGIPROBLEM

Allergier mot pälsdjur är vanliga idag; var tionde person är exempelvis 

allergisk mot katt. Det är egentligen inte pälsen, utan proteiner som pro-

duceras av djurets kropp som ger upphov till allergin. Oro för allergier har 

ofta utgjort ett hinder för att ta emot djur på jouren. Har man tillgång till 

�era rum är det förstås enklast med ett djurtillåtet rum. 

TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Om ett rum ska saneras för att bereda plats för allergiker är det viktigt 

att allt damm försvinner då det ofta innehåller allergener. Alla textiler ska 

tvättas i minst 60 grader. Rengör mycket noga även bakom och mellan 

ytor som man normalt inte tänker på. Byt vatten och rengörings material 

för varje rum och dammsug under korsdrag, helst med en dammsugare 

som är Svalanmärkt, då den är mer effektiv för att ta bort allergener. 

STRESSADE DJUR

Då djuret landar i en trygg miljö utan hot påbörjas en läkningsprocess. 

Stresshormoner stabiliseras och efter en tid kan nya beteenden uppstå, 

en hund kanske börjar göra utfall på promenaden eller en katt fräser när 

nya personer närmar sig. Detta är ofta att se som en positiv utveckling 

då det innebär att djuret börjat läka, men det kan förstås ge upphov till 

situationer som behöver hanteras med kunskap. 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Om ett rum ska saneras för 
att bereda plats för aller-
giker är det viktigt att allt 
damm försvinner då det 
ofta innehåller allergener. 
Alla textiler ska tvättas i 
minst 60 grader. Rengör 
mycket noga även bakom 
och mellan ytor som man 
normalt inte tänker på. 
Byt vatten och rengörings-
material för varje rum och 
dammsug under korsdrag, 
helst med en dammsugare 
som är Svalanmärkt, då 
den är mer effektiv för att 
ta bort allergener. 
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TÄNK PÅ DET HÄR: 

●● Kontakta en djurpsykolog om reaktionerna skapar problem eller om ni 

misstänker att familjedjuret är traumatiserat. Eftersom många djur är 

rädda för män är en kvinnlig sådan att föredra. 

SPECIFIKA RÅD OM OLIKA SLAGS DJUR

Hund och katt är de vanligaste familjedjuren i Sverige och även de som 

oftast är medföljande familjedjur i dessa situationer. Boenden som tar 

emot djur vittnar dock om att många olika typer av djur kan komma 

med, såsom kaniner, fåglar, gnagare och �skar. Vi kommer här att lägga 

störst fokus på hund och katt då de är �est i antal.

Hundar
Hundar kan reagera väldigt olika på att ha upplevt våld och till stor del 

är detta bundet till vilken ras/rasblandningar de tillhör. En hund som 

har mycket vaktbeteenden kommer i högre grad att gå i försvar av sina 

människor medan vissa raser, ofta små hundar, oftare reagerar med 

skygghet och rädslor. Smärta och sjukdom påverkar också och kan öka 

risken för aggressioner. 

Långt ifrån alla hundar reagerar med ett aggressivt beteende på att 

ha upplevt våld. Säkerheten är dock viktig att tänka på i de fall då detta 

skett. En hund som reagerat med aggression och försvar kan tolka en 

situation som farlig för att den upplever en likhet med svåra upplevelser 

som vi kanske inte alls lägger märke till. Särskilt stor risk är det om 

hunden har traumatiserats av tidigare händelser då den kan reagera på 

vissa »triggers«, som doft eller ljud- eller synintryck som påminner om 

traumat. I sådana fall kan försvarsbeteendet utlösas mycket fort. 

Stress kan skapa problem i hud och mage, smärtsamma magkatarrer 

och hormonella problem. Vissa hundraser har avlats för att inte visa 

smärta och skador och kan alltså ha smärtsamma äldre frakturer och 

dylikt utan att det märks så mycket i deras beteenden. En hund som är 

svår att undersöka och reagerar på beröring och klappar har troligen 

mycket ont av magkatarr eller något annat och behöver undersökas hos 

veterinär.

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Kontakta en djurpsykolog 
om reaktionerna skapar 
problem eller om ni miss-
tänker att familje djuret är 
traumatiserat. Eftersom 
många djur är rädda för 
män är en kvinnlig sådan 
att föredra. 

ANTECKNINGAR
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TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Adaptil är en produkt som syntetiskt härmar hundens lugnande fero-

mon; en signalsubstans som ger ökad trygghet och minskar oro. Det 

�nns att köpa i djuraffärer som en �aska som sätts i eluttaget i rummet 

och sprider då feromonet i jämn ström. Det är ofarligt att andas in för 

människor men får djuret att må bättre. Adaptil �nns även i sprayform 

och kan sprayas på sängplatsen och lämnar inga märken.

●● En trygg sovplats där ingen stör är viktigt liksom �ltar att bädda och 

gräva med. Beroende på hundtyp kan det vara viktigt att antingen få 

ligga högt upp, i en möbel till exempel, eller kunna krypa in under 

något (som en soffa). Att ha möjlighet att krypa undan är ofta lämpligt 

för alla hundar, och �era vägar ut ur det stängda utrymmet är viktigt. 

Med andra ord, �era öppningar från viloplatsen.

●● Sätt gärna upp en gallergrind eller ett kompostgaller i rummet för att 

skärma av en del där hunden både får vara ifred och för att ingen som 

kommer in i rummet ska behöva oroa sig för eventuella attacker. 

●● Förvarna alltid tydligt när någon måste gå in i kvinnans rum och gör 

det gärna på samma sätt varje gång. Låt alltid hundens ägare släppa in 

och välkomna personen för att ge hunden en signal att det är en trygg 

situation för dess ägare. 

●● Tänk på kroppsspråket; inga snabba rörelser som liknar sparkar eller 

svepande armrörelser. Om ni ska ha med något in i rummet, till exempel 

städutrustning, låt ägaren visa föremålen för hunden först.

●● Det som skapar stress hos kvinnan eller barnet skapar stress hos hunden. 

Ett bra sätt att skapa trygghet är att ägaren står och personalen sitter, 

aldrig tvärtom. Då upplevs inte kvinnan och barnet vara i underläge.

●● Rutiner är viktiga för dessa hundar, alltså att hålla på tider och vanor 

kring mat, byte av vatten och om möjligt även promenader. 

●● Vad gäller promenader kan förstås problem uppstå av säkerhetsskäl, 

om boendet ligger i samma stad som kvinnan har bott i. Kanske �nns 

det ideella som kan ta ut hunden om inte kvinnan förmår eller risken 

är för hög? När hunden går ut kan man tillfälligt byta namn på den 

eller byta ut koppel som gör att hunden kanske inte känns igen så lätt.

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Adaptil �nns som �aska 
att sätta i eluttaget eller 
i sprayform. Det härmar 
hundens lugnande feromon 
och minskar oro. 
●● En trygg sovplats med �era 
öppningar från viloplatsen.
●● Sätt gärna upp en galler-
grind eller ett kompost-
galler i rummet för att 
skärma av en del där 
hunden får vara ifred. 
●● Förvarna alltid tydligt  
när någon måste gå in  
i kvinnans rum. 
●● Tänk på kroppsspråket; 
inga snabba rörelser. Om 
ni ska ha med något in 
i rummet, till exempel 
städutrustning, låt ägaren 
visa föremålen för hunden 
först.
●● Det som skapar stress hos 
kvinnan eller barnet skapar 
stress hos hunden. 
●● Rutiner är viktiga för dessa 
hundar. 
●● Kanske �nns det ideella 
som kan ta ut hunden om 
inte kvinnan förmår eller 
risken är för hög? 
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KATTER

Vanliga reaktioner hos katter är skygghet och �ykt. Viktigt att tänka på 

är alltså säkerheten så att inte katten smiter ut och försvinner. Den kan 

då mycket snabbt bli så skygg att den inte vågar låta sig fångas in. 

Besvär i mage och urinvägar är vanliga reaktioner på stress. Utgå därför 

ifrån att om en katt kissar eller bajsar utanför lådan är det troligen ett 

medicinskt problem. Boka tid hos en veterinär. Katter är inte bara jägare 

utan också bytesdjur och därmed formade att inte visa smärta, sjukdomar 

och skador. De kan alltså ha väldigt ont utan att visa några egentliga 

tecken på det. 

TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Katten behöver ha �era möjligheter att komma undan och gömma sig. 

Det räcker med en �lt som hänger ner framför en möbel eller papp-

kartonger. Att ha �era öppningar till platsen där katten gömmer sig är 

också mycket bra. En del gillar också att lägga sig högt upp för att få 

överblick.

●● Två kattlådor per katt är att föredra, placerade på en lugn plats i rummet. 

Om möjligt är det bra att använda sig av Feliway i eluttaget. Det är en 

dosa som utsöndrar en syntetisk härmning av lugnande feromoner, 

alltså partiklar som katter kommunicerar med. Den motsvarar Adaptil 

för hund och har stor effekt på stress hos katter. Har kvinnan både 

hund och katt med sig kan båda varianterna användas samtidigt.

●● Ge katten en känsla av kontroll genom att förvarna innan någon kliver 

in i rummet, så att den vid behov hinner gömma sig. Undvik snabba 

rörelser, rör dig lugnt nära katten och om den ser på dig kan du prova 

att sakta blinka. Det är en vänlig signal katter emellan som också 

fungerar när människor gör så.

SMÅDJUR

Mindre djur, som smågnagare och fåglar, som upplevt stressande miljöer 

reagerar med skygghet. Dessa djur är alla bytesdjur och kommer därför 

inte att låta, eller tydligt visa, att de är sjuka eller har ont.

●● Smådjur bor oftast i bur och �nns det inte redan �era bon inuti buren 

är det bra att komplettera med det. Täck gärna en eller �era sidor av 

buren med tyg för att skapa avskildhet. 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Katten behöver ha �era 
möjligheter att komma 
undan och gömma sig. 
●● Två kattlådor per katt är 
att föredra, placerade på 
en lugn plats i rummet
●● Om möjligt är det bra att 
använda sig av Feliway i 
eluttaget. Det är en dosa 
som utsöndrar en syntetisk 
härmning av lugnande 
feromoner.
●● Ge katten en känsla av 
kontroll genom att för-
varna innan någon kliver 
in i rummet, så att den vid 
behov hinner gömma sig.
●● Undvik snabba rörelser, rör 
dig lugnt nära katten och 
om den ser på dig kan du 
prova att sakta blinka. Det 
är en vänlig signal katter 
emellan som också funge-
rar när människor gör så.
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Beteenden associerade med smärta/obehag hos djuret kan vara:  

●● Kanin: Stark passivitet. Halvslutna ögon, dimmig blick. Slutar äta, 

dricka eller putsa sig. Alternativt putsar sönder pälsen. Andas häftigt. 

Kryper ihop. 

●● Marsvin: Slutar äta, vilket är ett allvarligt symtom hos arten. Bajsar 

inte. Har kalla ben. Häftig andning. Dimmig blick. Trycker magen mot 

marken. Passivitet.

●● Smågnagare som möss och hamstrar: Kryper ihop. Pälsen står upp.

●● Fågel: Drar sig undan. Slutar äta eller äter dåligt. Slutar putsa sig eller 

putsar sönder huden.

HÄSTAR

Av naturliga skäl medför hästar komplicerade situationer. 

TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Ett fåtal boenden har avtal med stall som kan ta emot häst vid behov. 

Ett tips är alltså att undersöka lokalt om det kan �nnas något stall som 

kan tänka sig att ingå avtal.

DJUREN FLYTTAR UT

När ett djur �yttar från jouren kan det bli tydligt att djuret varit viktigt även 

för andra på boendet. Det kan vara värt att hålla koll på om det verkar 

som att exempelvis en hund börjar få betydelse för andra, inte minst 

barn, då det kan bli smärtsamt när djuret �yttar. 

Det �nns en rad faktorer som kan ställa till med problem för kvinnans 

möjligheter att behålla djuret efter tiden på boendet. Ekonomin kan vara 

en faktor; socialbidrag täcker inte kostnader för djur, och beteendehjälp 

eller veterinär kostar mycket. Djur är heller inte tillåtna överallt och 

kvinnan har kanske inte energi att ta hand om djuret efter �ytten. Ha 

gärna detta i åtanke. Relationen till djuret är ju lika viktig även efter det 

mest akuta skedet.

EKONOMI 

Ett familjedjur kan innebära en del kostnader för er på jouren. 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Ett fåtal boenden har avtal 
med stall som kan ta emot 
häst vid behov. Ett tips är 
alltså att undersöka lokalt 
om det kan �nnas något 
stall som kan tänka sig att 
ingå avtal.
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TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Höj dygnskostnaden med 50–100 kronor för att täcka kostnader för 

djurens uppehälle. Dessa pengar kan sparas i en fond för akuta utgifter 

för djur. 

●● Under resurser �nns listat stiftelser där ni kan söka pengar för veterinär-

vårdskostnader.

JURIDISKA FRÅGOR

Djur är enligt lagen ägodelar och rent juridiskt att jämföra med till exempel 

en möbel. En viktig skillnad är givetvis att familjedjuren omfattas av visst 

lagskydd gällande rätten att skötas och behandlas på ett bra sätt. Dessa 

lagar ryms dels under djurskyddslagen, varav den nuvarande versionen 

kom 2019, dels av djurplågerilagstiftningen, där det under 2020 började 

utredas om straffet för djurplågeri ska skärpas.

Anmäla djur
Vissa yrkesgrupper har anmälningsplikt om de upptäcker att ett djur 

vanvårdas, utsätts för lidande eller inte får sina behov tillgodosedda. 

Detta gäller till exempel veterinärer. Arbetar en handläggare med 

människor, har denne inte anmälningsplikt för djur som missköts, även 

om det är möjligt idag. 

TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Om det rör sig om ett brott mot djurskyddslagstiftningen, till exempel 

bristande skötsel eller vanvård, vänder man sig till Djurskyddet på 

länsstyrelsen. Man har rätt att vara anonym. 

●● Är det ett pågående brott mot djurplågerilagstiftningen, som att någon 

slår och sparkar en hund, är det däremot polisen man ska vända sig till.

VÅLD PÅ JOUREN

En situation som tyvärr uppstår ibland är att barn är våldsamma mot 

familjedjur på grund av egna våldserfarenheter. Samtidigt vet vi att barn 

som slår också kan ha ett starkt band till djuret, vilket förstås komplicerar 

situationen. 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Höj dygnskostnaden med 
50–100 kronor för att täcka 
kostnader för djurens 
uppe hälle. Dessa pengar 
kan sparas i en fond för 
akuta kostnader. 
●● Under resurser �nns listat 
stiftelser där ni kan söka 
pengar för veterinär-
vårdskostnader.

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Om det rör sig om ett 
brott mot djurskyddslag-
stiftningen, till exempel 
bristande skötsel eller van-
vård, vänder man sig till 
Djurskyddet på länsstyrel-
sen. Man har rätt att vara 
anonym. 
●● Är det ett pågående brott 
mot djurplågerilagstift-
ningen är det polisen man 
ska vända sig till.
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TÄNK PÅ DET HÄR:

●● Ett familjedjur måste, både av etiska och lagliga skäl, slippa att bli utsatt 

för våld. Finns det risk för upprepat våld bör djuret alltså �yttas på. 

DJURETS FÖRSÄKRING 

Det är bra om kvinnan tar med sig gällande försäkringsbrev till jouren. 

Men, det är inte självklart att hon kan få hjälp. Det �nns två undantag 

som är viktiga att känna till. 

●● Försäkringsbolag ersätter inte skador djuret fått genom våld av någon 

som är skriven på samma adress. 

●● Ersättning utgår inte heller om veterinären misstänker att djuret 

utsatts för våld. Och det är de skyldiga att rapportera till försäkrings-

bolagen.

REGISTRERINGSBEVIS

Ett sätt att visa vem som äger djuret är registreringsbeviset. Det är idag 

lagkrav på att hundar ska vara registrerade, men detta gäller ännu 

(november 2020) inte för katter, så där �nns inte nödvändigtvis ägarpapper 

eller ens chipmärkning. 

Det bästa vore att det skrivs in i äktenskapsförordet vem som äger 

djuret. Likaså om djuret är en gåva från mannen till kvinnan bör ett 

gåvoavtal upprättas. Båda dessa papper har tyngd i rätten om det blir en 

tvist om djuret.  

TÄNK PÅ DET HÄR: 

●● I händelse av en tvist om vem som äger djuret är det inte självklart att 

ett registreringsbevis från Kennelklubben eller Sveriges Kattklubbars 

Riksförbund (SVERAK) räcker. Djuren kan vara en gåva från mannen 

och då kan han stå som ägare både på kvitto och registreringsbevis.

●● Mer om juridik �nns i kapitel 4.

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● Ett familjedjur måste, 
både av etiska och lagliga 
skäl, slippa att bli utsatt 
för våld. Finns det risk för 
upprepat våld bör djuret 
alltså �yttas på. 

TÄNK PÅ DET HÄR 

●● I händelse av en tvist om 
vem som äger djuret är  
det inte självklart att ett 
registreringsbevis från 
Kennelklubben eller  
Sveriges Kattklubbars  
Riksförbund (SVERAK) 
räcker. Djuren kan vara  
en gåva från mannen  
och då kan han stå som 
ägare både på kvitto och  
registreringsbevis.
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KAPITEL 6 

Fakta om  
Se Sambandet
Se Sambandets syfte är att tydliggöra sambandet mellan mäns våld 
mot kvinnor i alla åldrar och våld mot familjens djur. 

I Sverige var det kvinnojourerna som på 1970-talet synliggjorde 

mäns våld mot kvinnor och tjejer och därmed pekade på samhällets 

brister. De krävde att kunskap kring, och insatser mot, våldet prio-

riterades. Då var det enbart socialtjänsten, polisen och akutsjukvården 

som förväntades kunna frågan. Idag har jourernas arbete burit frukt. 

Krav på kunskap har utvidgats till att omfatta skolan, SFI, psykiatrin, 

beroendeenheter med �era. Också stora aktörer som till exempel För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Migrationsverket 

förhåller sig numera till våldet. Idag står vi inför nästa steg i arbetet med 

att täppa till �era av de brister som försvårar för kvinnor och tjejer som 

utsätts för våld. 

PROBLEMET

●● De �esta myndigheter och institutioner är enbart inriktade på männi-

skors väl och ve när de talar om våld. 

●● Undantaget är de organisationer och myndigheter som uttalat bara 

har djurens välbe�nnande som sitt ansvarsområde. Men deras upp-

drag är sällan människors utsatthet.

●● Vi kan faktiskt tala om en nästan osynlig barriär mellan de två per-

spektiven. 



44 SE SAMBANDET

Vi kallar detta för Sesamhjulet. Det sammanfattar de hinder 
som � nns i dagsläget för att överbrygga den här barriären. 
I mitten � nns kvinnor, tjejer, barn och djur. I tårtbitarna 
� nns det som måste förändras för att våldsutsatta kvinnor 
och tjejer och deras familjedjur ska få fullgott stöd och 
hjälp. Det är i princip vad denna manual handlar om.

BRÅ Social-
tjänst

Barn

Kvinnojourer
Skyddat boende

Juridik

Djur-
försäkring

VeterinärVeterinärV

Sekretess

Utbildning
human

Utbildning
djur

KVINNOR, 
TJEJER, BARN 

OCH  DJUR
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SESAMHJULET 

Sesamhjulet sammanfattar de hinder som �nns i dagsläget för att över-

brygga den här barriären. I mitten �nns kvinnor, tjejer, barn och djur. I 

tårtbitarna �nns det som måste förändras för att våldsutsatta kvinnor 

och tjejer och deras familjedjur ska få fullgott stöd och hjälp. Det är i 

princip vad denna manual handlar om.

Socialtjänsten måste förstå djuren som familjemedlemmar och inklu-

dera djur i sina insatser till kvinnan eller tjejen. De som arbetar med barn 

måste förstå barns relation med djur och agera utifrån det. Det måste 

�nnas en fristad, ett skyddat boende för kvinnor som lever med djur. 

Juridiskt ska inte detta våld vara så billigt för förövaren att det i princip 

är straffritt att använda familjedjur som en del i kvinnofridsbrottet. 

Djurförsäkringen måste även omfatta djur som utsätts för våld. Veteri-

närer måste lära sig se den typen av skador. Sekretessen ska underlätta 

för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att anmäla utsatta djur till 

länsstyrelsens djurskyddsenhet. Länsstyrelsens djurskydd måste i sin 

tur få ett annat regelverk än att enbart avliva eller sälja omhändertagna 

djur. Kvinnors djur ska återförenas med sin familj om de blivit tillfälligt 

omhändertagna och uppstallningen ska vara en insats utan kostnad för 

kvinnor. Utbildningar både på djur- och människosidan måste undervisa 

om detta våld. Slutligen bör Brottsförebyggande rådet (Brå) föra statisk 

som synliggör våld mot djuren i kvinnofridsbrotten. 

KONSEKVENSERNA

●● Att få sett och förstått att våld mot kvinnor sker parallellt med våld 

mot familjedjur. Det har förblivit en blind �äck. Man förstår inte att ett 

skadat djur kan vara ett vittnesmål om dolt våld i hemmet. 

●● Att för de kvinnor som lever med våld, och har familjedjur, �nns inte 

denna uppdelning. Men de blir brutalt medvetna om den när de söker 

skydd. 

●● Samtidigt står det klart att det �nns få, om ens några riktiga driv-

krafter i samhället, för att hitta vägar till samverkan. Men det måste 

skapas lösningar som inkluderar alla som utsätts för våld.

DET MÅSTE FINNAS  

EN FRISTAD, ETT SKYDDAT 

BOENDE FÖR KVINNOR  

SOM LEVER MED DJUR. 
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DETTA ÄR SE SAMBANDET 
Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum och en ideell orga-

nisation som arbetar för att bygga broar över denna barriär. Det gör vi 

genom att visa de positiva konsekvenser och effekter det har att förstå 

våldet i sin helhet. En helhet som utgår från de våldsutsattas livssitua-

tion, vare sig de är människor eller djur. Och som kräver att alla aktörer 

vidgar sina respektive arbetsområden. Att Se Sambandet är en del i en 

samman hållen våldsförståelse. 

SE SAMBANDETS VIKTIGASTE MÅL

●● Att alla som arbetar mot våld lär sig att agera utifrån sambandet.

●● Att alla aktörer inleder artöverskridande samverkan.

●● Att jourboenden/skyddade boenden blir tillgängliga också för kvinnor 

med djur.

DET HÄR GÖR VI

●● Utbildar och föreläser.

●● Gör egna studier om sambandet.

●● Svarar på remisser och påverkar politiskt.

●● Skriver debattartiklar.

●● Samlar kunskap om sambandet i kunskapsbanken www.sesambandet.se.

KONTAKT

www.sesambandet.se

info@sesambandet.se

Facebook – Se Sambandet 

Instagram – Se Sambandet

FÖRFATTARNA

Carin Holmberg, ordförande i Se Sambandet och �l dr. sociolog. 

Therese Lilliesköld, vice ordförande i Se Sambandet och master i antro-

zoologi.

Redaktör och textbearbetning, Anneli Ahlmér, journalist, författare och 

leg. psykoterapeut.

VI VISAR DE POSITIVA  

KONSEKVENSER OCH  

EFFEKTER DET HAR ATT  

FÖRSTÅ VÅLDET  

I SIN HELHET. 



RESURSER 47

KAPITEL 7 

Resurser

LÄNSSTYRELSEN

●● Länsstyrelsens kvinnofridsenhet genomför ibland konferenser om 

sambandet. Föreslå att man anordnar en sådan konferens i er stad. 

●● Har ni frågor om familjedjuren och hur de bör skötas, kontakta läns-

styrelsens djurskydd. De svarar på frågor.

SÖKA BIDRAG

Det �nns bidrag att söka om kvinnan inte kan betala djurets veterinärvård. 

●● www.chickasminnesfond.se

●● www.blastjarnan.se/om-oss/ansok-fran-vara-fonder

●● http://snuffefonden.se

●● www.heymans.se

●● www.bosseshundhjalp.se 

LOKALA KONTAKTER NI BÖR HA

●● Veterinär 

●● Hundpsykolog eller hundbeteendevetare

●● Lokalt katthem

●● Polis

●● (Djur-) åklagare

●● Länsstyrelse: både enheten för kvinnofrid och djurskydd

●● I Stockholm och Göteborg �nns Svenska Djurambulansen:  

0771-999 112







INTE UTAN MIN HUND
CARIN HOLMBERG OCH THERESE LILLIESKÖLD

HUR KVINNO- OCH TJEJJOURER KAN 
ARBETA MED SAMBANDET 

HUR KVINNO- OCH TJEJJOURER KAN ARBETA MED SAMBANDET 
Författarna Therese Lilliesköld och Carin Holmberg ger i denna bok exempel på hur djur 

används som en del i mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Boken vänder sig särskilt 

till de kvinnojourer som funderar på att ta emot familjedjur i jourboendet men också till 

tjejjourer. Även de som främst vill förstå mer om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, 

tjejer och barn kan läsa denna manual med stor behållning. 
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