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KAPITEL 4 

 

”Vi löste alla världsproblem när vi gick där och mockade” -  Om djurs 

betydelse för våldsutsattas livsvillkor  

 

Karin Jarnkvist  

 

 

INLEDNING 
 

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem i Sverige och dagligen 

utsätts både människor och djur för stort lidande. Enligt tidigare forskning utvecklar 

våldsutsatta kvinnor ofta ett starkt emotionellt band till sina sällskapsdjur och 

djuren kan ha såväl en kvarhållande som frigörande effekt på kvinnorna (se t ex 

Faver och Strand 2003; Fitzgerald 2005, Holmberg och Enander 2008). Även om 

forskning om våld är omfattande i Sverige finns endast ett fåtal studier som berör 

relationen mellan djur och människa (Holmberg 2004). Det gäller särskilt de positiva 

effekter som djur kan ha på våldsutsattas liv. Syftet med artikeln är att synliggöra 

de positiva erfarenheter av relationen till djur som kommer till uttryck i våldsutsatta 

kvinnornas livsberättelser. Studien tar avstamp i ekofeministisk teori och utgår från 

att relationen mellan kvinnor och naturen (i det här fallet sällskapsdjur) är resultatet 

av deras delade erfarenheter av förtryck (jmfr Adams 1996a). Tidigare forskning 

visar att kvinnor blir utsatta för grövre våld än män och fler kvinnor än män behöver 

fly för sina liv. Därför är våldsutsatta kvinnor, och inte män, i fokus i den här 

studien.  

 

Tidigare forskning om våld och djur 

I familjer där våld förekommer utsätts ofta både människor och djur för våldet 

(Adams 1995; Ascione, Weber och Wood 1997, Flynn 2000a, 2000b, Faver och Strand 

2003; Holmberg 2004). Tidigare forskningen gör tydligt att sällskapsdjur har stor 

betydelse för våldsutsatta kvinnor. Oavsett om djur utsätts för våld eller inte 

betraktas de oftast som en del av familjen och kan såväl påverka som påverkas av 

våldet (Fitzgerald 2007).  

 

Den mesta forskning som finns om våldsutsattas relation till sällskapsdjur synliggör 

den kvarhållande effekt som djur kan ha på kvinnorna. Enligt internationella 

enkätstudier uppger mellan 20 och 50 procent av de tillfrågade kvinnorna att djurens 

utsatthet påverkat deras beslut att lämna mannen eller stanna kvar i den destruktiva 

relationen (Faver och Strand 2003; Fitzgerald 2005, Flynn 2000a, 2000b). De kvinnor 
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som valt att lämna relationen fortsätter att oroa sig för djurens trygghet, i synnerhet 

om djuren är kvar med den våldsamma partnern (Flynn, 2000a; Fitzgerald 2005; 

Strand och Faver 2008). Det gäller särskilt kvinnor som inte har barn (Strand och 

Faver 2008). Även forskning i Sverige belyser bristen på skydd för djur som utsätts 

för våld av närstående och att denna brist får negativa konsekvenser också för 

våldsutsatta kvinnors möjligheter att lämna destruktiva relationer (Striwing 1998; 

Diesen & Diesen 2013; Holmberg 2004, 2011; Se sambandet 2017:1). Flertalet 

kvinnojourer tar inte emot sällskapsdjur och kvinnan kan ha svårt att lämna den 

destruktiva relationen om det innebär att utsatta sällskapsdjur lämnas utan skydd i 

hemmet (Holmberg 2004; Holmberg och Enander 2008).  

Samtidigt som djurs utsatthet kan ha negativa konsekvenser för utsatta kvinnor 

visar några internationella studier också att sällskapsdjur har en positiv effekt på 

kvinnors liv under tiden då de lever i den destruktiva relationen. Sällskapsdjur kan 

utgöra ett viktigt emotionellt och socialt stöd (Flynn 2000a, 2000b; Fitzgerald 2007), 

särskilt för de kvinnor vars djur också utsatts för våld (Flynn 2000a). I intervjustudier 

berättar kvinnor att de samtalar med sällskapsdjuren om våldet, vilket har en positiv 

inverkan på kvinnornas känsloliv (Flynn 2000b, Fitzgerald 2007). Djur kan upplevas 

skydda utsatta kvinnor och även vara de som håller dem vid liv, genom att 

kvinnorna på grund av kärleken till och omsorg om sina djur hindrar sig själva från 

att begå självmord (Fitzgerald 2007). I vissa fall kan kärleken till djuren vara det som 

får kvinnor att fatta det avgörande beslutet att lämna relationen (Holmberg & 

Enander 2008). Forskningen om djurs positiva och frigörande betydelse är dock 

mycket begränsad, i synnerhet inom svensk forskning. 

 

 

Ekofeministiskt perspektiv 

Enligt ekofeministisk teori är den relation som våldsutsatta kvinnor kan ha till sitt 

sällskapsdjur alldeles speciell. Såhär skriver Leslie Irvine (2004) om djurs 

terapeutiska förmåga: "animals are not substituting for something that humans 

could and should get from other humans. They are providing something unique to 

animal companionship" (s.22). Ekofeminister uppmärksammar just denna typ av 

unika relation mellan kvinnor och djur, vilka delar erfarenheten av att vara situerade 

i en underordnad position i allmänhet (se exempelvis Adams 1996b) och den 

våldsutövande partnern i synnerhet (Fitzgerald 2007). Sällskapsdjur kan alltså 

utifrån ekofeministiskt perspektiv ha väldigt stor betydelse som socialt stöd för 

våldsutsatta kvinnor, inte enbart för att det inte finns någon annan där för dem, utan 

för att det stöd som djur kan erbjuda är unikt. Viktigt utifrån feministiskt perspektiv 

är också att studien kan visa på hur våldsutsatta kvinnor, tack vare relationen till 

sina djur, utövar agens och sätter sig emot våldets effekter (jmfr Fitzgerald 2007).  
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METOD 

Studiens empiriska material består av intervjuer med tio våldsutsatta kvinnor som 

har haft sällskapsdjur i familjen under tiden de levt i en destruktiv, heterosexuell  

relation. De intervjuade var i åldrarna 25 till 63 år, samtliga hade lämnat den 

våldsamma partnern vid tiden för intervjun. Intervjuerna genomfördes i samband 

med två olika forskningsprojekt som fokuserade på andra frågor än sällskapsdjur. 

Djurens betydelse för kvinnornas livssituation har dock varit framträdande i de 

utvalda intervjuerna och studeras därför särskilt här.  

Kvalitativ metod är den bäst lämpade i studier som handlar om att förstå komplexa 

fenomen och sammanhang. Intervjumetoden gör det möjligt att sätta sig in i 

forskningspersonens tankevärld (Kvale 1997). Genom att ställa öppna frågor där 

intervjupersonens egen berättelse är i fokus, skapas förståelse för det som är centralt 

i den intervjuades liv och hur hon förstår sin egen livssituation. De projekt som 

materialet är hämtat från följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

samhällsvetenskaplig forskning och är godkända av etikprövningsnämnden i 

Umeå. 

Vid analysen av materialet har jag läst igenom varje intervju med fokus på de avsnitt 

där kvinnan pratar om djur och djurs positiva betydelse i deras liv. Vid läsningen 

har jag haft det ekofeministiska perspektivet i förgrunden och tolkat citaten utifrån 

förståelsen om erfarenheten av utsatthet som kvinnor och djur enligt teorin delar, 

och vilken betydelse denna erfarenhet kan ha för hur kvinnorna förstår sin 

livssituation och sin relation till djuren. Jag hr på detta sätt funnit två teman, vilka 

jag presenterar nedan. 

 

 

RESULTAT 

De intervjuades berättelser gör tydligt att djur kan ha en mycket viktig funktion för 

både kvinnornas och deras eventuella barns livssituation. Nedan presenterar jag 

exempel på hur djur dels kan fungera som socialt och emotionellt stöd för 

våldsutsatta, och därigenom hjälpa dem att hitta sig själva trots ett liv i kaos, dels 

rent bokstavligt kan rädda liv.  

 

Att hitta sig själv genom djuret 

Erfarenheten av att i den våldsamma relationen ”tappa bort sig själv” är gemensamt 

i alla intervjuades berättelser. Kvinnorna berättar om att förtrycket från männen 

gjort att de förlorat tron på sig själva och sina egna förmågor men också självkänslan, 

möjligheten att förstå sina egna önskningar och behov. Mannen och hans våld tar 

makten över kvinnans liv. Men intervjuerna synliggör också en annan berättelse, 
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nämligen den om hur kvinnorna ändå förmår hitta tillbaka till sig själva. Djuren är 

ofta de som gör det möjligt. Rita berättar om hur skötseln av hästarna blev hennes 

och hennes barns mötesplats och tillflyktsort. I stallet delade de livet med varandra.  

Jag tappade bort hela mig själv, hela det jag kunde, allting det jag 

visste att jag egentligen hade. Det försvann. Det enda som jag hade 

som liksom höll mig levande, det var ju hästarna och ungarna liksom. 

Det var det. För det var där jag kunde få själsfrid och blåsa skallen när 

man var ute och red, det var att få den egna tiden och ungarna. Vi 

hade ju jättemycket tid tillsammans i stallet och med hästarna och 

det var ju liksom så mycket kvalitetstid. Det låter jättekonstigt men vi 

löste alla världsproblemen när vi gick där och mockade våra 13 boxar 

liksom, det var… ja, det va en väldigt go samvaro även om det var ett 

tungt och svårt jobb och så. (Rita) 

Rita berättar om hur umgänget med hästarna blev en fristad för henne och barnen. 

Tack vare djuren fick de tid tillsammans och kom bort från våldet. Hon beskriver i 

början av citatet hur våldet gjorde att hon ”tappade bort sig själv”. Men tack vare 

skötseln av hästarna fick hon och barnen en plats och ett sammanhang att mötas på, 

vilket gav henne distans till våldet. Hästarna hjälpte henne (och troligen också 

barnen) att åter finna sig själva i kaoset. Enligt ekofeminstisk teori kan djur bidra till 

att den våldsutsatta kvinnan förmår att utöva agens och sätta sig emot våldets 

effekter vilket Ritas berättelse är ett exempel på (jmfr Fitzgerald 2007). Mötet med 

barnen och de gemensamma samtalen och arbetet med hästarna blev ett sätt för Rita 

att tänka sig själv bortom våldet. Att hitta sig själv.  

Enligt Rita hade det inte räckt med vilken plats eller gemensam syssla som helst. Att 

det handlade om just djurskötsel var enligt Rita väsentligt. Liksom andra 

intervjupersoner berättar hon om relationen till hästarna som något alldeles unikt.  

Det låter ju förfärligt att säga att man då sätter hästarna före barnen, 

men alltså (inandning) hästarna var på ett annat sätt liksom att vara 

tillsammans med. Det var inga konflikter och krångel. (Rita) 

Den kravlösa samvaro som Rita ger uttryck för att hon funnit i relation till hästarna 

är den samvaro som människor som lever under ständiga krav ofta söker. Tidigare 

forskning visar att djur kan hjälpa den utsatta att komma nära sig själv och sina 

känslor (Flynn 2000b, Fitzgerald 2007). En annan intervjuperson, Sonja, berättar om 

hur en häst hjälpt henne att se sitt eget värde.  

Man måste hitta sej själv och se att man är värd att sätta sina egna 

gränser...tror jag. (…) Jamen det är nog det jag har gjort... för det var, 

först hamnade jag på en praktikplats som var ett stall. Det var ju olika 

djur, hästar och små grisar och höns och så. Jag vet inte, jag fastnade 
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väldigt mycket för hönsen, jag vet inte varför. Och sen en häst som 

gjorde väldigt mycket för mej. Det var en häst som hatade allting, 

hon hatade människor. Och för att människorna gick ju bara in, satte 

på  en sadel och… knuffade till henne ut och sa att ”du ska inte hålla 

på och sparkas”. Men jag gjorde inte det, jag hade inga krav, och hon 

hade inga krav på mej. Utan jag gick bara in och ställde mej och 

masserade henne. Och till slut så började hon gnaga, så masserade 

hon mej också. Och det var nog sån’t som är viktigt för mej att få, 

kontakt med djuren och... Det är ju ett annat språk också... (Sonja) 

Sonja berättar om att djur har ett annat språk än människor. Ett annat sätt att 

kommunicera. Det är en kravlös kommunikation som möjliggör ett möte på lika 

villkor. Hästen och människan på samma våglängd. I citatet blir kvinnans och 

hästens utsatthet synlig. De delar erfarenheten av ständiga krav och bestraffningar 

från människor. Men Sonja möter hästen på det sätt hon själv skulle önska att hon 

blev bemött. Hon ger hästen kraft och vilja till kommunikation. Ger henne 

upprättelse och blir därmed också själv upprättad och fylld av kraft. Den 

ekofeministiska tanken om djurs och kvinnors utsatthet, gemensamma behov och 

önskningar, ljuder starkt i citaten. Djuren har enligt kvinnorna ett terapeutiskt lugn 

och ett unikt språk, som talar till dem på djupet.  

 

Djurs terapeutiska förmåga blir tydlig också i andra berättelser, som exempelvis 

Birgittas. Sedan Birgitta lämnade den destruktiva relationen har hon levt med 

skyddad identitet och hon har fått samtalsstöd, både enskilt och i grupp. Men 

Birgitta säger att skogen och hennes hundar har varit bättre samtalspartners än 

människorna varit. 

Jag måste ha skog omkring mej, alltså för jag hämtar alltså min kraft i 

skogen jag kan gå ut i skogen jag kan gallskrika för att jag har så jävla 

ont, jag kan gå dit och prata, jag kan sätta mig på en sten och bara 

tänka och jag har mina hundar som jag är ute med. Alltså det ger mej 

mer kraft… än att sitta i såna jävla gruppsamtal. Det kan, det är 

säkert jättejättebra för många, men för mej funkade det inte. 

(Birgitta) 

Djurens (och naturens) terapeutiska förmåga blir tydlig i Birgittas citat. Det är i 

skogen, tillsammans med hundarna, som Birgitta pratar om sitt liv och sina känslor. 

Det är i och med dem hon möter sig själv, sin sorg och smärta. Det är där hon skriker 

ut sin förtvivlan. Jag ser det som troligt att det återigen är naturens kravlöshet och 

brist på ifrågasättande som Birgitta upplever som läkande. Birgitta, hundarna och 

skogen möts på lika villkor.  
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Men djur kan också rädda liv på ett bokstavligt sätt, vilket kommande avsnitt ger 

exempel på. 

 

Djur som livräddare 

Katterna blev Petras räddning när hon i desperation försökte ta sitt liv genom att 

överdosera antidepressiva tabletter. Såhär berättar Petra om vad som hände: 

Nej, jag trodde att det skulle ta lite längre tid, än vad det gjorde så 

jag vart rädd när kroppen slutade funka, för jag hade katter och jag 

kunde inte ens få fram kattmaten som jag hade tänkt. Jag hade tänkt 

skriva brev, jag hade tänkt ta fram kattmat, jag hade tänkt liksom att 

ordna ifall det att skulle ta ett tag då…Eh, och kunde inte, för allting 

bara slogs ut så att jag, jag ringde BRIS, och sa ’jag vet inte vad jag 

ska göra, kan, kan ni se till att  nå’n kommer hit och ger mina katter 

mat *skrattar* Och dom ringde efter en ambulans, så att ehm…då 

fick jag hjälp… snabbt. (Petra) 

Petras berättelse synliggör på ett annat sätt än tidigare exempel hur hon som kvinna 

delar erfarenheten av utsatthet med djuren. Varken katterna eller Petra skulle 

överleva utan andra människors omsorg. Men det är också Petras kärlek till katterna 

som räddar hennes liv. Om inte katterna hade funnits hade Petra aldrig ringt det 

samtal som fick personalen vid BRIS att agera och skicka en ambulans. Petras 

omsorg om katterna liknar den omsorg som flera kvinnor som har barn talar om i 

relation till barnen. Tidigare forskning visar också att djur kan vara särskilt viktiga 

för kvinnor som saknar barn (Fitzgerald 2007).  

Även Hanna berättar om djurs livsuppehållande kraft. I det här fallet gäller det 

hennes son, som blev utsatt för våld av sin pappa under hela sin uppväxt. Till slut 

tappade sonen livslusten men hunden fick honom att vilja fortsätta leva.  

Och skälet till att jag fick sonen att vilja leva igen, jag frågade honom 

’vad kan jag göra så du känner liksom att du vill leva igen’? då ville 

han, han funderade länge och så sa han ’jag vill ha en hund’. Och då 

sa jag ’jag köper en hund’. Och så fick han titta, vi hittade en så’n 

omplacering. Och då åkte jag och hämtade den och på 

skolavslutningen, då hade jag sagt till honom ’på skolavslutningen 

kommer jag med din hund. (…) Och då får du träffa din hund’. Och 

han höll sej uppe, då orkade ju han, och på skolavslutningen så kom 

jag med hans hund då, och han var så lycklig, han har ju den 

fortfarande då. (Hanna)  

Hannas citat visar hur djuret kan vara den längtan och det hopp som en kämpande 

människa behöver för att orka hålla sig levande. Hanna berättar vidare om hur 

hunden fortsatt att vara en väldigt viktig del av sonens liv. De sover alltid 
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tillsammans och tillbringar mycket vaken tid ihop. En omplaceringshund, som 

riskerade bli utan omsorg då den inte längre kunde bo i det hem den tidigare levt i, 

blev en livsviktig vän till ett utsatt barn. 

 

 

Avslutande reflektioner 

Resultaten från den här studien synliggör djurs positiva inverkan på våldsutsattas 

liv. Genom att använda ekofeministisk teori som utgångspunkt för min analys har 

jag fått syn på den kraft som mötet mellan djur och människa kan innebära. Mötet 

mellan två utsatta individer kan skapa ett emotionellt och socialt band som är unikt 

och som ger kraft och liv trots, och tack vare, utsattheten. Dessa perspektiv på 

relationen mellan människa och djur har inte uppmärksammats i tidigare forskning 

om våld i Sverige.  

 

En av studiens slutsatser är att det är omöjligt att förutsäga vilken betydelse ett djur 

kan ha i en människas liv. Detta är viktigt för människor som hjälper våldsutsatta 

att tänka på så att rätt insatser kan göras för att också skydda djuren. Att dra en 

tydlig distinktion mellan djur och människa och tala om djur som ”bara djur” är att 

osynliggöra den unika kraft som finns i djuren och naturen. Studiens resultat 

aktualiserar det behov som finns av att öka möjligheten för våldsutsatta människor 

att ta med sig sällskapsdjur till exempelvis kvinnojourer eller på annat sätt få hjälp 

med omvårdnad av djuren vid flykt från den våldsamma mannen. 

 

Den här studien baseras på intervjuer som egentligen inte haft djur och deras 

betydelser för våldsutsatta i fokus. Det saknas forskning som undersöker 

sällskapsdjurs betydelse för våldsutsatta kvinnors livssituation på djupet i en svensk 

kontext genom att uteslutande fokusera på relationen mellan djur och människor i 

familjer där våld förekommer. Sådan forskning behövs för att utveckla 

kunskapsområdet i sig men också för att bättre kunna stödja våldsutsatta människor 

och djur. 
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