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Författarens ord 
 
Så har man då äntligen kommit till C-uppsatsskrivningen och examensdagen nalkas. Det har 

krävt,  förutom intresse och läslust, även ett nätverk av stödpersoner i bakgrunden som  

stöttat, framför allt i svåra tider. Jag tar detta ypperliga tillfälle  i akt och tackar: min familj för 

att vi har och älskar varandra, min vovve Dinky för att han inspirerar mig till att värna om de 

svaga och sist men inte minst den gudomliga krafter som verkar inifrån mig och visar mig den 

rätta vägen till att ständigt bli en bättre människa och därigenom bidra till en bättre värld.  

 

Detta arbete har varit väldigt stimulerande men stundom har jag kunna förnimma känslor av  

skräckblandad förtjusning. Även tankar av berg och dalbana slagit mig. Inspiration som har 

flödat ymnigt ena dagen för att slockna nästa. De som har gjort det lättare för mig är: min 

lärare och handledare Björn Alm med sitt skickliga pedagogiska stöd,  personalen på Slaka 

djurhem med Annelie Daging i ledningen tack vare sitt öppna bemötande och engagemang 

samt länsveterinären Barbro Röken med sitt vänliga tillmötesgående och värdefulla 

litteraturtips. Hjärtligt tack till er alla.  

 

En C-uppsats är både utrymmes- och tidsbegränsad och min Studie i djurskyddsengagemang   

gör därför inte anspråk på att vara heltäckande utan kan snarare ses som en droppe i det stora 

djurskyddshavet. Temat finner jag  mycket intressant men framför allt angeläget då brott mot 

djur sker hela tiden - nånstans. Det känns mera som ett kall än ett tema taget ur luften i 

synnerhet då vi studenter inom den socialantropologiska disciplinen har fått förmånen att 

välja uppsatsämne själva utifrån våra egna intressen. 

 

Uppsatsen tillägnar jag alla vänner som osjälviskt delar med sig av sin kärlek och respekt till 

allt levande och går i bräschen för allt som heter djur- och naturskydd. Jag är mäkta stolt över 

att tillhöra just denna skaran av människor och att skriva den här uppsatsen är ett sätt för mig 

att dra mitt strå till stacken.  
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Kapitel 1: Inledning 

 
Djurskyddskonceptet 
Sätten att se på djuren är nog lika många som det finns människor. Av en del ses djuren som 

levande varelser som människan tack vare sin förmåga till moraliska och etiska synsätt bör ta 

hand om och slå vakt om deras välfärden. Av vissa andra ses djuren som ägodelar som man 

kan behandla godtyckligt. Inte sällan rör det sig om grym behandling av dessa levande 

varelser och kommer till en punkt då det krävs åtgärder från alla nivåer: från djurskyddare på 

gräsrotsnivå till det statliga skyddet genom lagstiftningen.  

 

Djurskydd är samlingsnamn på allt som görs för djuren i nöden: att ge dem en humanare 

behandling samt en ärlig chans till ett värdigt liv; att på ett varmt och tryggt hem låta dem 

återhämta sig, för att senare omplaceras till ett permanent hem för att leva ett gott liv värd 

namnet; att uppbåda inre styrka och ta beslutet att ta det sjuka djuret till veterinären för att på 

det mest humana sättet ta det av daga kan vara  några men bra exempel på djurskydd.  

 

Att vara djurskyddare och hjälpa djuren i nöden och värna om deras välfärd är ett 

engagemang som kan även ta sig uttryck i många andra former. Att tillkalla polis och anmäla 

ett våldsbrott mot djur; att vara medlem i en djurskyddsförening; att arbeta på ett djurhem 

samt att vara med och fatta beslut som gynnar djuren är bara ett axplock av exempel på vad 

djurvänner gör i sin strävan efter en djurvänligare värld. Det är myndigheter, organisationer 

och enskilda människor som yrkesmässigt ägnar sig åt djurskydd men även folk som på sin 

fritid gör sitt bästa för att hjälpa de utsatta djuren.  

 

Från att ha varit människans följeslagare och medhjälpare till arbetet har djurens värde (i 

många fall) inskränkts till endast den summan de kan generera genom att arbeta och offra sina 

liv. De betraktas inte som levande varelser längre utan endast som ekonomiska värden. Hade 

det givits tillfälle till att leva sitt liv under drägliga förhållanden där de kunnat tillfredsställa 

sina basala  instinkter och behov, samt att när man väl måste ta dem av daga att det sker under 

humana förhållanden och med adekvat smärtlindring, så hade det inte väckt så vämjeliga 

känslor hos många av oss.  
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Djurskydd (i ett nötskal) kan knappast beskrivas bättre än vad föreståndaren Annelie på Slaka 

djurhem har gjort: “Det är okay att vi använder djuren till det de kan utföra men att vi ger 

dem så bra tillvaro som möjligt. Det är likadant med allt annat kött (höns, grisar, boskap), vi 

äter ju dem och så har det alltid varit, och det får man ju göra, men sen får man komma ihåg 

att de skall under tiden de tjänar oss och under uppfödningen ha ett drägligt liv, att  de ska 

kunna röra sig på ett normalt sätt och det kan ju inte alla djur som sitter i bur idag. Tyvärr. 

Så det kan vi bli mycket bättre på”.   

 

 

Syfte  
Det främsta syftet med detta arbetet har varit att undersöka och belysa vad djurskydds-

engagemang egentligen handlar om. Genom att ha inhämtat kunskaper och gjort  intervjuer 

har jag fått reda på och vill åskådliggöra vad det betyder att vara och arbeta som djurskyddare, 

och att ständigt vara beredd att ta beslut som helst ska gagna så många djur som möjligt. 

Ibland med  djurskyddslagen som stöd och ibland med enbart det sunda förnuftet.  

 

Moder Teresa lär ha sagt att “ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon” och det gav 

mig en vink om att om jag hjälper till att  sprida kunskap om det fina människor skapar 

genom sitt osjälviska arbete så kanske jag bidrar till att hjälpa någon försvarslös varelse i nöd. 

Jag hoppas mana till eftertanke och därigenom skapa en värld där a l l t levande åtnjuter 

tillbörlig respekt.  

 

Djurskyddsengagemang är ett helhjärtat engagemang som söker utveckling och gärna manar 

till genomförbara förbättringar för sina skyddslingar. Djurskyddet (i Sverige) anses för 

tillfället vara bra men då det är allom bekant att allting kan bli bättre, kan jag tack vare detta 

fördjupningsarbete, och mina informanter, lägga fram önskemål om förbättringar.  
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Fältarbete och informanter 
Som den socialantropologiska fördjupningsarbete detta är ämnat att vara vore det inte mycket 

värt om inte det inkluderade ett kortare fältarbete. Tack vare ämnets karaktär har Linköpings 

Djurskyddsförening med tillhörande Slaka djurhem känts helt rätt. Med den tillmötesgående 

och hängivna personalen har jag gått bredvid och utövat deltagande observation till skillnad 

från den traditionella intervjun som jag gjort med djurhemsföreståndaren Annelie Daging.   

 

För att få ytterligare en dimension om vad djurskydd mer kan handla om har jag även gjort en 

intervju med en av Länsveterinärerna i Östergötland, Barbro Röken, som har givit mig en bild 

av djurskyddet på ett mera övergripande plan,  både geografiskt och myndighetsmässigt.  

 

Det känns ledigast att referera till mina informanter med förnamn varför de hädanefter är 

endast Annelie och Barbro. 

 

Även om mina informanters arbete skiljer sig ganska mycket åt så strävar de ändå åt samma 

mål som är att ge djuren en bättre tillvaro. På Slaka djurhem jobbar man mera på markplan 

och tar omedelbar hand om utsatta djur, för att sedan omplacera dem medan Länsveterinärer-

nas roll är mera rådgivande i fråga om allvarliga problem eftersom det oftast är de kom-

munala myndigheterna som är först på plats och kan ta itu med dem mest akuta miss-

förhållanden. Därför kommer de flesta ärendena inte till Länsveterinärerna såvida det inte rör 

sig om ytterst svåra fall som t.ex. beslut om djurförbud och omhändertagande om djuren för 

att deras liv är i fara.  

 

Länsveterinärerna har även som sin uppgift är att utöva regional kontroll över livsmedels-

tillsynen samt smittor på djur. Den största uppgiften i vårt län (Östergötland) är bekämpning 

av smittsamma djursjukdomar av vilka ett problem är hundar som kommer in från många 

länder och med sjukdomar som inte finns i Sverige. 
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Metod 
För att få insikt i djurskyddet som ämne har jag först och främst sökt mig till litteraturen som 

handlar om det. När jag väl läst ett otal böcker insåg jag att alla dem kan jag ju inte använda 

mig av, mest för att det kändes som om det blev för mycket information och jag hade svårt att 

gallra, för när det gäller djurskydd så känns allting viktigt. En outsinlig källa till information 

har internet varit och oftast har informationen hämtad därifrån varit mera kortfattad och lättare 

att inhämta än från den traditionella litteraturen.   

 

Den socialantropologiska arbetens utmärkande egenskap är att sätta människor, och det de 

säger och gör i främsta rummet. Döm om min förvåning när det var först när intervjuerna var 

gjorda som allting klarnade. Informanterna har givit mig det råmaterialet jag behövde till min 

uppsats och litteraturen gav mig endast den kompletteringen jag behövde. Det ligger långt 

mycket mer kunskap och råmaterial i intervjuerna än vad litteraturen i  förstone kan tyckas ge.  

 

Då mitt egna intresse för vänner djuren har genom åren vuxit så pass att jag idag inte kan och 

vill annat än att försvara deras rätt till ett drägligt liv, dristar jag mig till att framhäva att även 

min egen erfarenhet (om än i blygsamma mått) har bidragit till uppsatsen som helhet. 

 

 

Disposition 
Uppsatsen är skriven i löpande text som jag indelat i åtta kapitel. Kapitelnummer liksom deras 

innehåll (huvudrubriken) har jag utmärkt med 16 punkter och med fetstil. Underrubrikerna har 

jag däremot skrivit i 14 punkter och fetstil och övriga texten är i 12 punkter normalstil.  

 

Efter författarens ord följer kapitel 1 som är själva inledningen där jag berättar allmänt om det 

läsaren bör veta för sin fortsatta läsning största behållning av texten.  

 

I kapitel 2 passade det bra med teoretiskt ramverk. Ryders teori, smärtisk, är den ena teorin 

och Maslows behovsteori är den andra som lämpade sig bra till detta arbete. 

 

Vad det betyder att vara djurskyddare beskriver jag i kapitel 3. Det är särskilt viktigt om man 

ägnar sig åt djurskydd yrkesmässigt men är även bra i andra sammanhang.                       
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Kapitel 4 är den längsta och det har sin förklaring i att tonvikten läggs på själva 

fältarbetsplatsen (Slaka djurhem) som ligger strax utanför Linköping. 

 

I kapitel 5 omnämner jag de vanligaste djur vi omger oss med. Vikten av att ha sällskapsdjur 

nära sig. Katter och hundar är våra mest älskade husdjur men det finns en negativ sida också 

med i bilden. Och hur har några av våra lantbruksdjur det när det vill sig illa? 

 

Det juridiska skyddet har sin givna plats i kapitel 6: Djurskyddslagen med sitt komplement 

djurskyddsförordningen samt det ansvar man i första hand har som ägare eller vårdare till ett 

djur.  

 

Allt som är bra kan även bli bättre. Det svenska djurskyddet är bra och kapitel 7 lägger jag 

fram önskemål om hur det kan bli ännu bättre.  

 

Slutsatsen, kapitel 8: Djurskyddsengagemang i ett nötskal i vilken jag sammanfattar denna 

min studie.  

 

Referensförteckningen finns (på sin givna plats) sist i uppsatsen. 
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Kapitel 2: Teoretiskt ramverk  
 

Ryders Smärtismteori 
Frågan är inte om de kan resonera, ej heller kan de tala, utan kan de lida? (Bentham 1789). 

  
Det har i flertal debatter framhållits tvivel huruvida djurs smärtupplevelser kan likna män-

niskans. I sin bok Det politiska djuret skriver Ryder (2001) att när djuren tillfogas smärta 

skriker de och vrider sig precis som vi människor: deras nervsystem liknar vårt och innehåller 

samma biokemikalier som vi vet är länkade till smärtförnimmelser i oss själva.  

 

Allteftersom vi följer den fylogenetiska skalan (som avser utvecklingshistorien för en växt- 

eller djurart (Norstedts svenska ordbok 1990) kan vi försiktigt anta att smärtkänslighet också 

avtar. Grönsaker må reagera på trauman men det finns inget som tyder på att de kan känna 

smärta. 
 

Rönen av idag säger att människan är ensam om att ha förmågan till etisk och moraliskt 

tänkande. En av moralens grundpelare kan sammanfattas vara vårt förnuft och medkänsla och 

hur vi behandlar andra som kan känna smärta, med vilket menas tillstånd av lidande. Smärta 

kan yttra sig i både psykisk och fysisk form, är olika för alla och i olika mån. Med smärta 

menas alla tillstånd av lidande och utgör starkaste grunden till att tillskriva alla individer lika 

intressen och rättigheter (Ryder 2001). 

 

Följaktligen bör vi koncentrera oss på individen, för att det är individen som känner det 

faktiska lidandet och inte arten, rasen eller könet. Vi bör främst rikta vår uppmärksamhet på 

smärtan hos den individ som lider mest, men moraliskt sett spelar det ingen roll vem eller vad 

som lider mest - människa eller djur. Smärta är smärta oavsett värdkropp (Ryder 2001). 

 

 

Maslows behovstrappa 
I sin berömda behovstrappa visar Abraham Maslow (1943) på att det är olika behov vi 

människor måste tillfredsställa innan vi ger oss i kast med nästa behov som är högre i 

rangskalan. Dessa behov är (från det lägsta till det högsta): fysiska, säkerhet och trygghet, 

gemenskap, respekt samt självförverkligande. Teorin är kritiserad för att inte vara 
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vetenskaplig utan att vara grundad enbart på Maslows egna erfarenheter (www.susning.se). 

I största korthet kan trappan beskrivas som hierarkiska utvecklingsskeden i en människas liv, 

som kanske tillfälligt kan hoppa över till högre behov, men på det hela taget kan hon inte 

annat än tillfredsställa det lägre behovsstadiet för att i sin tur kunna komma till det högre.  

 

Anledningen till att aktualiserar denna ickevetenskapliga teori är att det ligger nära till hands 

att tro att det förhåller sig just så som Maslow hävdade: att vi människor går igenom vissa 

behovsstadier i livet och ju bättre vi tillgodoser de lägre behoven är det desto lättare att gå 

över till nästa.  

                                                                                                                                              

Ett bra exempel skulle vara att om vi är arbetslösa och skuldsatta är vi väldigt sysselsatta av 

det: för att vi måste söka jobb för att få ihop det ekonomiskt för livets nödtorft. Vi är då 

väldigt lite mottagliga för engagemang i något som inte gäller det som är oss närmast för 

tillfället. När vi (däremot) senare kommer på grön kvist och det ekonomiska inte längre är så 

betungande lämnar det utrymme till att vara i större skala mottagliga för allhanda välgörenhet 

och känna sympati med dem som har det sämre. Detta gäller djurskyddsengagemang såväl 

som andra frivilliga åtaganden varav politiskt och miljöengagemang utgör bra exempel.   

 

Det är djärvt att påstå att det inte förekommer men det är nog svårt att hjälpa någon i nöd 

innan man själv har sina egna primära behov tillgodosedda som t.ex. mat för dagen och tak 

över huvudet. Först när man själv är trygg kan man vara  behjälplig någon varelse i nöd.  
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Kapitel 3: Att vara djurskyddare 
 

Engagemang 

Då djurskyddet behövs i alla dess former är det bara bra att även engagemanget ser lika 

varierande ut. Djurskyddare finns och behövs som ideella organisationer; som myndighets-

utövande; som enskilda initiativ och som ekonomiskt stöd åt organisationer. Det är upp till 

var och en att avgöra hur mycket av sin tid och bekvämlighet man vill offra (Striwing 1998) 

för sitt engagemang. Äkta engagemang är lika mycket värt hur det än ter sig. 

 

Det kan skilja sig mycket mellan människors motivation till att engagera sig i djurskydd. En 

gemensam nämnare kan sägas vara det för människan karaktäriserande moraliska tänkandet 

att ett liv är ett liv vare sig det gäller en katt, en fågel eller en människa. Att vi människor inte 

ska skada varann utan värna om varann men att vi också visar djuren (och även naturen) 

samma tillbörliga respekt. 

 

Nyfiket frågade jag hur Annelies engagemang började:“Det började innan jag flyttat ut hit till 

Slaka. Jag var och hälsade på innan vi flyttade hit.  Då sköttes det rätt så dåligt och jag blev 

intresserad och tänkte att det här kan man göra någonting för och ändra på.  

                                                                                                                                           

Jag har varit engagerad i föreningen och föreningsarbete och det ena gav det andra.  Blev 

ordförande för två år sen och försöker driva det här så gott det går framåt med jättebra 

personal till hjälp. Har ingen särskild djurskyddsutbildning utan har haft egna djur och stort 

intresse, och tillsammans med bra personal och styrelsen gör vi så gott det går att dra åt 

samma håll för att utveckla Slaka djurhem.  

 

Franck (2002) menar i Djurens liv och vårt att människan som moralisk varelse kan och bör 

agera med empati gentemot andra varelser som är utsatta för lidande och smärta. Då män-

niskan strävar efter att uppnå lust och undvika lidande bör man hantera även djuren så att man 

underlättar deras upplevelse av lust och undviker att utsätta dem för smärta. 

 

Annelie berättar “Jag har varit engagerad i så många år och har lärt mig under tiden, blivit 

realist och förstått att vi kan inte rädda alla men vi gör så gott vi kan för dem som det finns 

hopp om. Man måste tänka praktiskt och sanningsenligt för man kan inte göra det bättre än 
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vad det är utan sådan är fakta. Det är svårt för djurvänner och förstå det för att de ser bara 

till det positiva och att alla kan bli bra, men alla kan ju inte bli räddade, man måste se till 

individen också, man ser vissa gånger att vissa djur har gått för länge och mår jättedåligt, 

och då tycker jag att vi har gjort ett bra djurskydd om vi tar hand om djuret och kan avliva 

det på ett bra,  tryggt och humant sätt”.  

 

 

Målmedvetenhet 
För att uppnå något är det viktigt att ha ett mål. Att vara medveten om vad man vill uppnå 

underlättar både om det gäller privata angelägenheter och i synnerhet när det gäller  en-

gagemangsåtaganden. En viktig poäng är att människor som sysslar med djurskydd måste 

känna att de kan göra nytta och förändra villkoren till det bättre för de svaga. Djurskyddet får 

inte som Barbro uttryckte det: “vara ett självändamål“. Det räcker inte att tycka att det kul 

att hjälpa djuren och bara prata för det blir inga djur hjälpta av, utan man måste kunna 

åstadkomma en förändring till det bättre för djuren“. 

                                                                                                                                          

Barbro framhäver även att ”Det är viktigt att den som jobbar med djurskydd och djurskydds-

lagen vet och kan tolka lagen rätt för att utnyttja den optimalt. Att jobba korrekt och effektivt 

och i en sammanhållen organisation där alla vet sina roller“ är det bästa. 

 

Att vara målmedveten är inte minst viktigt när man förestår ett djurhem som Annelie gör: 

“Det är likadant om man ska be om hjälp från kommunen, då måste man ta reda på vad man 

vill ha och vad man kan få och så ska man presentera det på ett bra sätt, söka upp den 

personen man tror man kan ha nytta av, sen får man förgrena det här och ringa till alla och 

så detta lilla fröet.  

 

Jag frågade om det inte var svårt med tanke på hur många hon skulle behöva ta kontakt med? 

“Jag tycker att vi ska ha ett kommunalt bidrag för vi gör faktiskt kommunens jobb och det har 

de insett också, och ser hur bra det blir när inte de behöver ta tag i de sakerna de inte 

behöver hantera, och då ska vi samarbeta både med kommun och sociala förvaltningen. För 

de inser att vi gör ett bra jobb” svarar Annelie.  

 

“Sen är jag ju en något envis människa (tillägger Annelie) som kan tjata ihjäl en annan 
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människa för att få det jag vill ha, för jag vet precis vad vi skulle kunna få och då vill jag 

gärna se till och få det, och försöker på alla sätt och vis för har jag inte gjort det så kommer 

jag och ångra mig varför stred jag inte lite extra eller lite längre. Det har jag som mitt lilla 

måtto. Och att allting kan vara bra men det kan aldrig vara så bra att det inte kan bli bättre. 

Och vi gör vad vi kan för att det ska bli bättre”.   

 

 

Att även kunna säga nej 
Det är ju så att hur engagerad man än är så är det oundvikligt att en dag komma till en punkt 

då man måste säga nej. Dels för att man måste för sin egen skull kunna slappna av och ha sin 

fritid för sig själv för att kunna fortsätta att vara engagerad men att även säga nej när man inte 

kan ta emot fler djur för att inte andra djur ska fara illa. Det finns även en gräns för hur många 

ett djurhem kan ta emot.  

                                                                                                                                             

 
Jag frågade Annelie om inte hon har  stött på problem av detta slaget: “I början så tog jag 

med mig alla problem hem och ältade och vände och tänkte om jag gör så här eller om jag 

gör så där. Eller att jag kanske kan ta hand om detta djuret och men det håller inte i längden. 

När man går härifrån och har slutat då måste jag stänga av för annars så skulle jag inte orka 

med detta jobbet. För det är så att man blir så tagen för varje fall som dyker upp här, man 

känner med de här djuren på ett speciellt sätt för att de har haft det rätt så tufft innan de kom 

hit.  

 

Och (fortsätter Annelie) alla kan vi inte rädda eller hjälpa där måste man också vara realist 

och förstå att det inte går till vilket pris som helst. Om jag t.ex. har en katt som kommer att 

kosta kanske tio tusen för att eventuellt bli bättre och jag kanske kan med samma summa 

hjälpa många fler (tio) då förstår alla vad jag kommer att välja. Det är också djurskydd att 

hjälpa dessa tio. Det är viktigt att det blir ett större antal som kan få hjälp av dessa pengar 

istället för bara en. Eller att vi får in en katt och undersöker den och får reda på att 

prognosen ser dålig ut då måste man även där ta ställning till det och vara realist”. 
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Kapitel 4: Fältet 

 
Djurskyddet Sverige 
Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund (SDR) har i över 100 år fungerat och varit 

verksam när och den 1 mars 2004 bytte namn till Djurskyddet Sverige (www.djurskydd.se). 

 

Djurskyddet Sverige är en rikstäckande organisation som arbetar för att ge djuren bättre skydd 

i samhället. Det är en ideell organisation som består av 54 olika lokala djurskyddsföreningar 

och har cirka 11 000 medlemmar runt om  i landet. Ytterst handlar det om att reglera för-

hållandet mellan människa och djur där det finns samexistens problem, som  en av ledarna 

uttryckte saken (www.djurskydd.se). 

 

 

                                                                                                                                             

Djurskyddet Sverige samarbetar med andra djur- och naturvårdande föreningar både inom och 

utanför landets gränser. Exempel på internationella och europeiska samarbetspartners är 

Eurogroup och WSPA (World Society for the Protection of Animals) som dessutom är 

världens största djurskyddsförbund (www.wspa.org.uk). Djurskyddet Sveriges verksamhet 

finansieras genom medlemsavgifter och är i övrigt beroende av arv och gåvor 

(www.djurskydd.se).  

 

Djurskyddet Sveriges djurhemsverksamhet går genom Djurskyddsföreningen. Ett av djur-

hemmen finns strax utanför Linköping, närmare bestämt i Slaka, som i folkmun är mest känt 

som Slaka djurhem och är som tidigare nämnt föremål för mitt fältarbete.  

 

 

Djurhem  
Djurhem för övergivna eller på annat sätt utsatta djur drivs av både enskilda personer och 

föreningar. Tanken är att djuren ska omplaceras till nya och goda hem efter en återhämt-

ningstid på djurhem. Dessa djur har ofta varit med om traumatiska upplevelser och behöver 

återhämta sig först innan de placeras om. Djurhem fyller enorm funktion för det härbärge de 

är men även för att många av dem har nära anslutning till djurbegravningsplats eller minnes-

lund dit folk kan söka sig i svåra tider av sorg.  
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Slaka djurhem driver dessutom hund och kattpensionat till både sin och djurägarnas nytta 

förenat med nöje: hemmet kan dryga ut sin redan ansträngda ekonomi och djurägare kan 

lämna sitt djur i säkra händer under tiden de är på semester eller av någon annan anledning 

inte kan ta hand om sitt djur tillfälligt.  

 

 

Slaka djurhem  
Dagen då jag för första gången kom till Slaka djurhem (vintern 2004) låg hemmet inbäddat 

under nattens nyfallna snötäcke. Det lyste i fönstren och då det ligger en bit från den stora 

vägen bidrog det till den  idylliska lantliga vinterlandskapskänslan.  

 

                                                                                                                                            

Hemmet består av tre byggnader. Den vänstra tjänar som katt- och hundpensionat och 

byggnaden till höger är en tvåvåningsbyggnad och hyser in omhändertagna djur. Just då var 

det mest katter men även kaniner och marsvin fanns. Uppe på andra våningen har man 

karantän som är för djur som ännu inte är undersökta och man är därför osäker om de bär på 

någon smitta. För tillfället fanns det bara katter isolerade. Allteftersom de blir undersökta och 

behandlade får de komma ner och sälla sig till sina artfränder. 

 

Eftersom jag i förväg anmält mitt besök var jag väntad av djurskötaren Ylva som just då 

befann sig i hundpensionatet. Den enda hunden som var inackorderad den dagen välkomst-

skällde på mig (kanske för att jag luktade min egen hund ) och en hundälskare av mina mått 

kunde inte begära mer.  

 

Precis som det är för enskilda personer är det lika viktigt för ett djurhem att inte ha för många 

djur inneboende och det av flera skäl. Så här säger Annelie: “Vi är ett litet djurhem för att vi 

vill ha kvalitet istället för kvantitet. Ett litet antal som vi hinner med och sköter om på ett bra 

sätt och skaffa nya hem till för att får man ut några stycken så kan man ta in några stycken. 

Har man ett alltför stort antal så är det lätt hänt att man får in någon sjuk som smittar alla. 

Alla katter som kommer sitter i karantän 10-12 dar. Vissa katter sitter längre än så men inte 

mindre bara för att vi ska hinna behandla dem och har de någonting med sig in så bör det ha 

brutit ut under dessa 10 dar”.  
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Samarbetet med polisen och den kommunala- sociala förvaltningen 
Med polisen har Slaka djurhem ett gott samarbete då det oftast är de som kommer in med 

djuren som behöver omhändertas. Oftast är det hundar det rör sig om men även andra djur 

förekommer. Polisen kan när som helst komma med en hund eller katt i släptåg som kan 

behöva bli inhyst och omhändertagen. 

 

“Vi har kontakt med polisen som hyr platser här så att de alltid kan komma. En hund och en 

kattplats. Sociala förvaltningen kan också ringa om de har någon person som kanske ska bli 

vräkt eller någon person som ska in och avtjäna ett fängelsestraff eller någon som har dött 

och inte har några anförvanter och då kan vi hjälpa till att försöka ta hand om djuret och 

placera om”, berättar Annelie.                                                                                           

Även de kommunala myndigheterna har numera insett nyttan och vikten av Slaka djurhems 

verksamhet vilket egentligen är en del av deras ansvarsområden: “Det har varit rätt så trögt i 

början till att försöka få till ett bra samarbete med kommun, polis sociala förvaltningen, 

sociala jouren kan det även vara, men med åren har vi faktisk fått ett jättebra samarbete. Och 

vi får ett kommunalt bidrag för de inser vilket bra arbete vi gör” säger Annelie stolt.  

 

 

Personalen 
“Jag är arvoderad ordförande. I samband med att våran ordinarie anställde blev långtids-

sjukskriven så var vi tvungna att ordna upp detta på något sätt. Man måste ha någon som är 

som spindeln i nätet. Det föll sig naturligt med att jag skulle gå in och jobba 50% först och 

sen utökade vi det till 75% och det är precis lagom tycker jag, men ska man räkna timmarna 

så är jag nog här mer än så” berättar Annelie. 

 

Förutom Annelie bemannas Slaka djurhem av två heltidspersonal. Den ena av dem börjar halv 

åtta och den andra vid tolv varpå den ena går hem vid fyra och den andra jobbar till sjutiden. 

Ylva (en av personalen) menar att “jobbet inte är över förrän det ät klart” och därför är det 

inte tal om några fasta tiden för hemgång eftersom det när som helst kan hända något som 

kräver omedelbar intervention och då kan man ändå inte gå hem. Det händer inte varje dag 

men kan hända när som helst.  
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Ibland kan hemmets arbetsstyrka utökas av praktikant. Det är elever från olika gymnasiala 

djurskötarlinjer och har i regel ett stort djurintresse i botten. Praktikanten som var där 

samtidigt som mig lät mig få reda på att hon visst tycker om och vill jobba med alla djur men 

att det är reptiler hon ömmar mest för.   

 

Inte sällan är det någon journalist på besök och för att skildra hemmets verksamhet och 

Annelie förekommer ofta i dagspressen för att informera allmänheten om att det finns djur till 

försäljning men även i  andra sammanhang. Vad som föranledde senaste besöket var att 

personalen hade hittat en låda med flera katter framför hemmets ytterdörr som någon bara 

lämnat vind för våg i den smällkalla vintern.  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

“Jag blir trött på folk som inte tar ansvar för de djuren de skaffat, det är bedrövligt att 

framför allt katten inte har större värde än att man kan när man tröttnar på dem av någon 

anledning bara dumpa dem någon annanstans istället för att själv ta beslutet att avliva dem 

eller försöka skaffa ett nytt hem. Har man väl skaffat sig ett djur så har man tagit ett ansvar 

både ekonomisk och praktisk och då måste man kunna se till att lösa det på bästa sätt“, säger 

en mycket besviken Annelie.  

 

  

Omkostnader 
Alla djur som tas om hand av Slaka djurhem går igenom en hälsokontroll och får nödvändig 

medicin. Ibland händer det värsta och det är att ett djur p.g.a. sjukdom och illa förfarande är i 

så dåligt skick att det måste avlivas. Hur det än blir så är det hemmet som står för alla kost-

nader. Lyckligtvis kom Annelie på en bra lösning: “Det var så att en av veterinärerna uppe 

på Jägarvallens sjukhus är med i styrelsen och då blev det rätt så naturligt med att fråga om 

vi kunde sluta ett avtal med ett bra pris, så att nu har vi avtal med tre olika veterinärer här i 

stan och alla tar samma pris för samma jobb de ska göra åt oss. Utan det avtalet skulle det 

inte fungera ekonomiskt“. 

 

Det är även annat än mat som djur behöver som man inte tänker på i första hand. Det är 

sågspån till kaniners burar, hö, grönsaker och en och annan ostbit. Och fastän djuren får både 

burkmat och torrfoder vet vi ju alla att både hundar och katter och även andra små varelser 
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avgudar både leverpastej och en räka eller två. Detta hör inte till de största utgifterna hemmet 

har men är ett exempel på att även om det kan kosta lite extra så vill man unna sina skydds-

lingar det.  

 

 

Bistånd  
Med undantag av  några få sponsorer drivs Slaka djurhem ideellt vilket betyder att det är stort 

behov av gåvor och donationer. En om än liten intäkt bringar hund- och kattpensionatet som 

tyvärr är opålitlig inkomstkälla då man inte vet hur många hundar eller katter kommer att 

inkvarteras och när.  

                                                                                                                                             

En annan inkomstkälla är kattförsäljningen. Man har satt ett pris på 500 kronor för en katt och 

det av flera skäl. Det första man vill vara säker på är att köparen verkligen vill ha katten och 

betalar man priset så är det ett bra tecken för man betalar ju inte för något man inte vill ha. 

Hemmet ser det inte som sin uppgift att bedriva någon välgörenhetsverksamhet där det är fritt 

fram för att bara hämta en katt eller vad för sorts djur det än må gälla. Man har dessutom lagt 

ut en viss summa för varje djur så det är inte mer än rätt att få tillbaka en del som sen kommer 

andra djur till godo.  

 

De välbehövliga sponsorerna bidrar till att dryga ut budgeten. Bland företagen som vill värna 

om vänner djuren kan nämnas Linköpingskommun, ett företag i golvbranschen som heter Vått 

och Torrt, samt bostadsförvaltaren Stångåstaden. 

 

Ett exempel på att allmänheten känner empati med djuren som farit illa är all mat som skänks 

i vissa affärer i stan. Det finns nämligen vissa mataffärer som har märkt ut ett särskilt ställe 

där snälla människor kan skänka djurmat. Dessa finns på Hemköp i Ryd och Spar Priso och 

utgör ett välkommet bidrag till Slaka djurhems matkassa.  

 

 

Den goda servicen  
En stor del av personalens arbetstid går åt att svara i telefon. Ofta ringer det folk för att de är 

intresserade av att köpa ett djur men även de som köpt ett djur och vill delge sin glädje över 

att det har gått bra hemma med den nya familjemedlemmen. En av dagarna jag var där kom 
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ett pensionärspar för att lämna tillbaka kattburen som de hyrt och berättade om sin nyfunna 

kattglädje. Den ömsesidiga förtjusningen gick inte att ta miste på.  

 

Med tiden har personalen anlagt en viss teknik för att ställa de rätta frågorna till potentiella 

köpare för att skapa sig en tillräcklig bild för att i sin tur vilja sälja ett djur till dem. Det är 

allehanda frågor om familje- och bostadsförhållanden som kan vara avgörande för en katt som 

trivs bäst på landet eller för en katt som kanske inte tycker om småbarn.  

                                                                                                                                          

Det är viktigt att skaffa nytt hem till djuren men än viktigare att det är rätt hem de kommer 

till. “Det gäller att hitta rätt person till rätt katt. Ibland känner man vibrationer att de kanske 

inte har råd, men då undrar jag om de har råd att betala fortsättningsvis veterinär och allt 

som kostar eller att de har en konstig inställning till hur man ska ha djur, t.ex. enbart 

utekatter som aldrig får komma in och då känner jag att det inte känns bra. Då placerar inte 

vi någon katt hos den personen. Det är för djurens bästa först och främst för vi ska inte bara 

placera för att bli av med dem härifrån utan att det ska fungera också. Det är också ett slags 

djurskydd“, säger Annelie. 

 

En annan inte mindre viktig policy Slaka djurhem har är att inga, absolut inga, djur får lämna 

hemmet i diverse ickegodkänt emballage. Godkända burar finns att hyra på hemmet för billig 

peng och kan lämnas tillbaka vid senare tillfälle. Att transportera djur i en kartong eller 

liknande gör man inte under några som helst omständigheter. De djuren har redan varit med 

om traumatiska upplevelser och det sista man vill är att utsätta dem för ännu en. Det är nog så 

jobbigt med omställningen i sig när djuren byter hem.  
 

Minneslunden 
En viloplats i en minneslund innebär att en urna med djurets aska begravs på en omärkt plats i 

Djurens Minneslund. Gravplatsen märks inte ut med varken kors, sten eller dylikt 

(www.linkopingsdjurskydd.nu).  

 

I anslutning till Slaka djurhem finns en minneslund dit djurägare kan söka sig och förära sina 

avlidna skyddslingar en minnesstund, precis som i en minneslund för människor. Att mista 

sitt djur kan för många människor vara jämställt med att mista en anhörig. Man vill gärna, hur 

smärtsamt det än är, både ge sitt djur en anständig begravning och på alla sätt och vis värna 
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om respekten för det avlidna. Och då är det bra att det finns ett ställe som man kan gå till och 

minnas den fina gemenskapen man delat med sitt djur.  

 

Vad minneslunden betyder för djurägare säger en av den lokala dagstidningens läsare som en 

dag hade skickat in sin dikt “Hunden” som han avslutade med: Ett bra ställe för djuret att sova 

på och ett bra ställe för ägaren att sörja på (Corren, 24 sept 2005). 

                                                                                                                                             

Annelies PR 
Med jämna mellanrum syns föreståndaren Annelie i dagspressen. Ibland för att informera 

allmänheten om att det finns gott om djur till omplacering, och ibland för att informera om 

“öppet hus” dagen. Det är en dag varje år då hemmet håller öppet hus och anordnar både 

loppmarknad, gudstjänst och visar sin verksamhet för allmänheten. Senast var det den 5 

september 2005 och man passade på att hålla gudstjänst i sommargrönskan (www.corren.se). 

 

I och med att man höll “öppet hus” anordnade man även aktiviteter som hunduppvisning och  

kaninhoppning. Ett bra tillfälle att visa sin verksamhet och nå ut till flera spekulanter av vac-

cinerade, id-märkta samt kastrerade katter, på ett bra sätt (www.corren.se)  

 

“När jag började här så var det rätt så tillstängd förening för ingen ville ha någon inbland-

ning och det sköttes inte så som jag tycker att det ska skötas. Öppet hus har säkert funnits 

innan men det har varit för oss ett sätt att visa att vi verkligen inte har något att dölja. Vi har 

engagerat styrelsemedlemmar och arrangerat loppis och det har varit massor med folk. Det 

här med gudstjänst är ganska nytt (tredje året) och en del har haft svårt med att det hör ihop 

med djur och gudstjänst men vi ser att det är väldigt populärt“, berättar Annelie. 
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Kapitel 5: Djur och människor 

 
Sällskapsdjur och människor  
Relationen människa - djur kan vara djup och innerlig. Det var först på 1500-1600-talet som 

människor började hålla sig med sällskapsdjur. Det som utmärkte det nya sättet att se djur var 

att de tilläts vara inne i bostaden, de gavs egna namn, de åts inte upp samt att de begravdes. 

Det var hos välbärgade människor det började men under sjuttonhundratalets senare del blev 

sällskapsdjur vanliga även i andra samhällsklasser (Striwing 1998).  

                                                                                                                                            

Under mina många yrkesverksamma år inom äldreomsorgen har jag haft förmånen att otaliga 

gånger förundras över vad ett sällskapsdjur kan göra för underverk för våra gamla sjuka. Folk 

kan för en stund glömma smärtan och helt och hållet uppslukas av samvaron och harmonin ett 

djur skänker. Blotta beröringen och klappandet ger ömsesidigt förtroende och känsla av 

samhörighet. Bara att höra en katt spinna i knät kan lyckliggöra många människor. Gamla 

som unga.  

 

En annan aspekt som är viktig och det är att känna sig behövd. En fågel i dagrummet som 

sköts av de boende på ett hem kan fylla den viktiga funktionen. Dessutom sjunger fåglar så 

vacker och bara det gör de gamla på gott humör. Allt som oftast poppar det upp artiklar i 

pressen om vårdavdelningar som skaffat ett husdjur och på den goda effekten det har haft. 

 

 

 

Katter  
En del djurälskare vill så gärna ha och hjälpa så många djur som möjligt. I sin gränslösa 

kärlek och iver tappar de räkningen och skaffar för många djur. Det är varken bra för dem 

eller djuren. Ägaren som ha fler än tio sällskapsdjur är därför enligt lag skyldig att rapportera 

detta till miljöförvaltningen (www.djurskydd.se). 

 

Innekatter har blivit väldigt populära husdjur då de inte behöver rastas och motioneras utan 

kan tillbringa sina liv inomhus.  Katterna mår inte bra av att leva i stor grupp för den ständiga 

kampen om maten, lådan och sovplatsen gör dem till ovänner. Problemet uppstår när katt-

samlare tappar kontrollen för vad de klarar och har då i regel misskött både katterna och sig 
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själv och även sin miljö när de kommunala myndigheterna kommer på tillsyn.  

 

Länsveterinären Barbro berättade för mig: “Vi har sett att det föds alldeles för lite kattungar i 

hem där det finns för många katter. De få ungar som föds lever inte länge för antingen tar 

den dominerande honan hand om dem utan att kunna ge di, eller så råkar de illa ut på annat 

sätt. Det är inte så bra för en katt att leva i en alltför stor grupp som man skulle kunna tro, 

även om det är inomhus och det är varmt, för att inte tala om hur dålig miljö det är även för 

ägaren“.     

                                                                                                                                              

Av husdjuren tycker Barbro att katterna är värst drabbade genom myten att katter ska klara sig 

själva, helst utomhus. Oseriösa kattägare kan exempelvis ha katterna i något skjul nånstans 

och bara sällan hälsa på dem och ge dem mat och vatten.  

 

Så gott som varje år rapporteras det om det otal sommarkatter som far illa efter att ha blivit 

övergivna av sina ägare. De har som små söta kattungar blivit omhuldade av sommargäster 

och har mycket svårt att klara sig det hårda klimatet det blivit lämnade i, dels för att de inte 

lärt sig att jaga och dels för att de blir lätta byten till rovdjur.  

 

Hundar 
“Man för gärna sina mänskliga känslor och tankar på djuren men djuren fungerar inte så 

som vi tror att de fungerar, och det tycker jag att det är viktigt att poängtera att man har sina 

djur som djur och inte klär de i kläder och försöker förmänskliga dem”, anser Annelie.    

 

I dagens mediala samhälle har det skapats en husdjurstrend där kändisarna tävlar om att äga  

husdjur och överösa det med inte bara kärlek utan även allehanda tillhörigheter. Helst 

designade sådana. Trenden har gått så till överdrift att det har skapat en husdjursmarknad som 

inte kan mättas på laglig väg utan illegala djurinförsel äger rum så gott som stundligen som i 

sin tur bringar människans omdöme i dålig dager. Inte nog med att dessa djur smugglas in 

under ohyggliga förhållanden, utan även att själva (som köpare) vara medvetna om att vara 

den bidragande orsaken till att det förs in sjukdomar som är farliga för både andra djur och 

människor.  

 

En av uppgifterna Länsveterinärerna ser är att bekämpa sjukdomar och smittor dessa olagligt 
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införda hundar för  med sig. Inte sällan rör det sig om sjukdomar som inte finns i Sverige.  

 

Det bör i ärlighetens namn tilläggas att även inhemska uppfödare kan ibland visa prov på 

moralbrist för tyvärr så händer det både nu och då att både små och större valpar måste 

avlivas därför att de har något medfött fel som alltför ofta beror på att tikarna varit utsatta för 

hårt avel och- eller inavel. Skadorna kan vara av både inre karaktär som tarmproblem och 

yttre som skönhetsfel.                                                                                                                         

 

Lantbruksdjur 
Människan kom att bli beroende av djuren för sitt livsuppehälle, för det traditionella jord-

bruket, transporter samt som sällskapsdjur har hundar och katter spelat en viktig roll (Nisser 

1992). 

 

Av lantbrukets djur tycker Barbro att det är slaktdjur och i synnerhet fåren som far värst illa 

ut. “Inte alla fårägare har ansvarskänsla  och då  kan de i stort sett ha dem var som helst 

under vinterhalvåret. De kan mycket väl vara i ett skjul nånstans på landsbygden utan att 

någon vet om att de finns där och då har inte de kommunala myndigheterna en chans få reda 

på det än mindre kunna utöva tillsynen. I sådana fall är det oftast grannar eller någon annan 

som har av en slump upptäckt läget och anmält. När fåren släpps på bete på våren har man 

inte en chans att bevisa att de har levt under miserabla förhållanden hela vintern.  

 

Jag undrade om inte korna är lika utsatta och fick reda på att mjölkbönder har kontrakt med 

mejeriet (Arla i detta fallet) som vet ungefär hur mycket mjölk de får. Är det så att det händer 

något och mjölken minskar så undrar ju mejeriet ganska snart vad anledningen är.  
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Kapitel 6: Det juridiska skyddet  

 
Djuren och lagen 

Den senast utfärdade djurskyddslagen är av 1988 års datum (1988:534) (www.notisum.se). 

Det mest utmärkande för Djurskyddslagen är att det utgör en “ramlag” där de sakliga 

bestämmelserna är få men att lagen ändå utgör en grundläggande ramverk för djurskötsel. 

Denna lag kompletteras av en Djurskyddsförordning (1988:539) (Nisser 1992). 

 

Djurskyddsförordningen (1988:539) fungerar som ett komplement till Djurskyddslagen 

(1988:534). Djurskyddsförordningens delregler utfärdas av regeringen men med föreskrifter 

från Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten. Det som utmärker förordningen är dess 

detaljerade uppgifter om det mesta som rör djurens väl och ve.  

 

                                                                                                                                           

I djurskyddslagen finns att hitta allt som förordas om förvaringsutrymme för djur, om själva 

djurhållningen, om transporter av djur, om operativa ingrepp, om slakt, m.m. 

(www.notisum.se).  

 

Något annat Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen utmärker sig med är dess 

lättförståeliga språk. Språket kan ju vålla vissa förståelseproblem av andra juridiska texter. 

Djurskyddslagstiftarna har verkligen lagt sig vinn om att inga (eller åtminstone få) 

missförstånd uppstår.   

 

Djurskyddslagen är till vård och behandling av husdjur och är även tillämplig på vilda djur 

men endast om den hålls i hägn, d.v.s. fångenskap. Som husdjur räknas sådana djurs som 

brukar vara i människans vård, genom lantbruket eller som sällskapsdjur (1 § DL). Även renar 

räknas som sällskapsdjur (Nisser 1992). 

 

DL:s styrka ligger i att den inte förutsätter att man kan bevisa att djur lider. Som djurägare har 

man skyldigheter att sköta djuren på det sättet lagen föreskriver oavsett om djur inte uppvisar 

tecken på misskötsel. Ett exempel är att Djurskyddslagen anbefaller att stallar måste finnas 

och Djurskyddsmyndigheten föreskriver hur stora stallar ska vara baserat på den kunskap man 

har om djurens behov men också med hänsyn till vad som är rimliga kostnader (Barbro). 
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Ägaransvar  (primäransvar) 
Ansvaret vilar i första hand på djurens ägare eller vårdare. Djur kan inte tala men kan ändå på 

ett ordlöst sätt låta oss förstå hur de känner glädje, sorg och smärta. Vi människor måste 

lyssna och öva upp vår känslighet för deras rättmätiga krav och vara deras tolkar och försvars-

advokater i en grym värld (af Trolle 1976).  
 
Det är ofta i samband med livskriser som djur börjar få det sämre. Därför bör man ha tänkt 

igenom både en och två gånger innan man skaffar djur för som ägare har man det yttersta 

ansvaret och livssituationer kan förändras.  

 

                                                                                                                                            

   

“Man får inse att har man skaffat ett djur då är det tio-femton års ekonomiskt och praktiskt 

ansvar som man inte kan lasta det på någon annan bara för att det är lite jobbigt. Lika viktigt 

är det att det är ägaren som har skaffat djuret som är med även då djuret ska avlivas fast att 

det är många som har svårt med det“ , menar Annelie. 

 

Det bästa med det lagstadgade djurskyddet (DL ) är att den förutsätter ett ägaransvar och 

vårdaransvar (Barbro) som varje ägare bör känna. Skyldigheter att rätta sig efter reglerna som 

Djurskyddslagen föreskriver är till för att försäkra djuren tillbörlig välfärd. Det djurskydds-

lagen utfärdar bestämmelse om är det minsta den samvetsgranne ägaren kan göra för sitt djur 

oavsett hur djuret i fråga reagerar.  

 

 

Sekundäransvar  
I andra hand åligger ansvaret oss alla från gräsrotsnivå till statsnivå. Staten och delegerade 

myndigheter har det yttersta ansvaret att lagarna följs. Även på läns- och kommunalnivå finns 

det avdelningar som har djurskyddsansvar. Det räcker dock inte för att det finns flera ideella 

organisationer som gör ett stort jobb. Det har oftast knappa resurser men låter sig  inte hindras 

för det utan fortsätter med samma osvikliga  engagemang. Den enskilda människans insatser 

kan knappast varken över- eller underskattas och det är allas vårt ansvar att anmäla de brott vi 
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bevittnar för att på så sätt inte bara få en förövare fast utan även markera att vi inte tolererar 

vad som helst (Striwing 1998). Det är ett kollektivt ansvar.  

 

Att fortast möjligt kontakta polisen och säkra bevisningen och dokumentära djurets reaktion 

samt i de fall det behövs låta veterinär undersöka djuret. Gör vi av någon anledning inte det så 

är förövaren fri till att upprepa misshandeln (Striwing 1998).  
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Kapitel 7: Önskemål om förbättringar 

Sveriges nuvarande regler för djurens välfärd hör tveklösts till de allra bästa i hela världen och 

det vill inte säga lite. Djurskyddare har med gemensamma krafter och målmedvetenhet 

kommit väldigt långt i sitt arbete.                                                                                       

Att vara bland de ledande i världen med något så viktigt som djurskydd är en hedervärd  

position att försvara. Det ställer också krav på att inte bara fortsätta vara bra utan även vara 

innovativ och föregå med gott exempel i utvecklingen. Att  visa framåtanda och sträva efter 

förbättringar och inte tillåtas stagnera, för det är ju (som sagt var) så att hur bra någonting än 

är så är det aldrig så bra att det inte kan bli bättre.  

 
Jag frågade Barbro om det ändå inte är något som ibland kan vålla problem för dem när de 

ska utföra sitt arbete och fick reda på att det är andra lagar än djurskyddslagen som 

exempelvis förvaltningslagen som kan ställa till det. Ett exempel kan vara att när det gått så 

långt att djuren måste tas ifrån en ägare att de då skrivs på någon annan. Byter ägare helt 

enkelt. Det kan förhala hela processen för man vill ju ge den nya ägaren en chans först. Fast, i 

de fall där det har gått så långt att det föreligger en omedelbar fara för djurens liv så har de 

möjlighet att gå förbi det administrativa och omhänderta djuren direkt oavsett vem som äger 

dem.  

 

Möjligen skulle en klausul vara det rätta och på det hela taget tycker Barbro att djurskydds-

lagen fungerar ganska bra, även om det tar mycket tid och kräver mycket arbete.  

 

Jag frågade Annelie om hon skulle vilja ändra på något: “Jag skulle vilja ha allmänheten 

införstådd med det ansvar som man tar när man skaffar ett djur, att man inser att det är rätt 

så många år framför sig. Och att framför allt katter ska få ett bättre status för det har de inte 

idag.  

 

Jag skulle vilja att det vore lag på kastrering och id-märkning på katter och att alla 

veterinärer propsar på id-märkning i samband med kastrering. Det gör de inte idag utan bara 

föreslår det och vill inte ägaren så kan ingen tvingas till det. Sen är det nästa grej och det är 

att när man har id-märkt sin katt att man får ett inbetalningskort från kennelklubben (som 

håller i kattregistret) för att betala in en engångssumma till dem för att man ska bli 

registrerad som ägare. För är katten märkt och kommer bort, och någon hittar den och ser 
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numret i örat och ringer till kennelklubben för att spåra ägaren, men har ägaren inte betalat 

in engångssumman är han inte registrerad ägare, och då har det inget syfte längre för då är 

det ogjort arbete. 

 

                                                                                                                                           

“Vad jag väntar på (tillägger Annelie) är att någon ska dra igång en gala för djuren. 

Djurskydd tycker många om men det får inte ta för stor plats för det finns så många andra 

som far illa. Vi är duktiga i Sverige på djurskydd men vi har en bit kvar“. 
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Kapitel 8: Slutsats 

 
Djurskyddsengagemang   
Samhället av idag är starkt präglat av orättvisor. Dagligen klankas det ner på än det andra 

könet, än på en annan hudfärg än på en annan art. Det är tacksamt att ge sig på den svagare 

parten för den har oftast inte har chans att försvara sig. Det nonchaleras att den svagare parten 

är hjälplös och känner smärta och indignation över den egoistiska behandlingen.  

 

Då det är alltför uppenbart att djur mer eller mindre missköts både här och var. Därför har jag 

i denna uppsatsen försökt att i möjligaste mån avhålla mig från att (om)skriva om våra 

medmänniskors brist på känsla och empati för våra vänner djuren. Istället har jag fokuserat på 

att visa vad djurskyddsengagemang kan stå för: medkänsla och ansvar för våra vänner djuren.  

 

Djurskyddet som koncept är lätt att förstå. Att använda djuren för det de kan utföra men att 

verkligen se att de har det så bra som möjligt under tiden de tjänar oss. Att se dem som 

levande varelser och inte som sumeriska värden. Undersökningarna har gång på gång visat att 

ju bättre vi tar hand om våra djur desto bättre tjänar de oss, och då är det inte mer än rätt att  

liksom vi höjer vår egen nivå av lycka även tänker på deras.  

 

Något som också är viktigt att komma ihåg att djurskydd står för är ansvarstagande. Man har 

som ägare tagit sig an ett djur och ansvarar för det i så väl goda som i dåliga tider. Har man av 

någon anledning inte möjlighet att fortsätta att ta hand om sitt djur längre så är det bästa att 

hitta ett nytt hem åt det och går inte det så är det bästa och ansvarsfullaste att ta det till vete-

rinär som kan på bästa sätt låta djuret somna in.  

                                                                                                                                            

Att man som djurskyddare hjälper de djuren man kan men samtidigt inser att hur man än bär 

sig åt så kan man inte hjälpa alla. Den sanna djurskyddaren uppsöker vid behov närmaste 

veterinär och det av två själ. För det första att få nödvändig medicinsk hjälp och för det andra 

ifall något djur behöver avlivas så är veterinären den enda som kan göra det på bästa sätt. Det 

är smärtsamt att ta sådana beslut men en äkta djurskyddare inser att det ligger mycket mer 

djurskydd i sådana beslut än att välja det motsatta, för någon konstgjord andning är sällan bra 

för någon.  
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Att föregå med gott exempel är bra. Att vara ärlig och ansvarstagande som djurskyddare är 

viktigt av flera skäl. Den yngre generationen lär sig och anammar det vi lär dem och därför 

åligger det oss vuxna att lära dem rätt värderingar och utgöra bra referensramar. Visar vi 

civilkurage och anmäler våldsbrott mot djur visar vi även för förövaren var gränsen för vår 

tolerans går.  

 

Djuren i Sverige (de flesta av dem) kan sova tryggt om natten för att det finns människor som 

värnar om deras rättighet till ett värdigt liv i innevarande stund och ännu värdigare i fram-

tiden.  Ett bra exempel på det kan vara att Barbro, en av Länsveterinärerna i landet, har fram-

hållit önskan att modifiera nuvarande lag (genom klausul) för att förhindra att djuren byter 

ägare (av materiella skäl) i ett känsligt läge. Med tiden är åtminstone jag säker på att detta 

kommer till rätt beslutsfattares kännedom och vi alla  kan ta del av de förändringar som ger 

oss och våra vänner djuren ännu bättre nattsömn.  

 

Slaka djurhem är ett härbärge för våra vänner djuren som drivs med empati och framåtanda 

som främsta stöttepelare och som med sin exemplariskt sammanhållna ledning och personal 

läggen ner hela sin själ för att göra livet värt att leva för de djuren som p.g.a. ödets nyck måste 

söka skydd. Under sin konvalescens får djuren det bästa och när det blir dags att flytta till ett 

permanent hem så kan man vara säker på att hela personalstyrkan på Slaka djurhem har lagt 

sig vinn om att det är i rätta händer deras skyddslingar kommer.                                                                         

                                                                                                                                             

 

Jag kan inte låta bli att tänka på den första gången jag var på väg till Slaka djurhem. Den 

nyfallna snön hade täckt allt och från fönstren lyste lamporna som ingav mig ett intryck av 

trygghet och värme som spred sig till mitt hjärta även om jag befann mig en bra bit ifrån. 

 

 

 
Tusen tack än en gång till mina informanter för all hjälp  

                           och lycka till i fortsättningen                

                                                                             Ganna                                                      
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