
 
 

 

 
Länsstyrelsens arbete med 
anmälningsärenden inom djurskyddet 
 
Kan andelen obefogade ärenden sänkas? 

 
 

Bobby Berglund 
 
 
 
 
 
 
Student 
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 8 juni 2016 
Handledare: Stig-Olof Holm, Umeå universitet. Erika Johansson, Länsstyrelsen Norrbotten.  



 
 

  



 
 

Förord 
Examensarbetet är en del av kandidatprogrammet inom Miljö-och hälsoskydd vid Umeå 
universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och arbetet genomfördes mellan 
mars-juni 2016.  
 
Jag vill tacka Djurskydds-och veterinärenheten på Länsstyrelsen Norrbotten för att jag fick 
komma tillbaka efter praktiken och skriva examensarbete hos dem. Jag vill rikta ett särskilt 
tack till enhetschefen Erika Johansson för den hjälp jag har fått med insamlad data. Ett stort 
tack till Madeleine Larsson för all stöttning och hjälp med korrekturläsning. Jag vill också 
tacka min handledare, Stig-Olof Holm vid Umeå universitet för all hjälp med att färdigställa 
arbetet.  
 
Umeå, 2016. 
 
Bobby Berglund 

  



 
 

The county administrative boards work with 
notification errands within animal welfare: Can the 
proportion of unjustified notifications be lowered? 
 
 
Bobby Berglund 
 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the causes of unjustified notifications within 
animal welfare at the county administrative board of Norrbotten. Further on was the purpose 
to investigate how the county administrative board of Norrbotten could work more efficiently 
to lower the percentage of unjustified notifications. According to the Department of 
Agriculture, a maximum 20 % of the controls after a notification should be unjustified. This 
study was divided in a first step with examination of notification and the second step with a 
web form for the administrators at the county administrative board of Norrbotten. To 
examine how the different variables affect the outcome, data for unjustified and justified 
notification was taken from the CMS-program (content management system) Platina. The 
purpose of the web form was to find out what the administrator thought about the processing 
of notifications. The results shows that three variables have a bigger affect if a notification 
becomes unjustified or not. These variables are; geographical position, level of detail and the 
time difference between the received notification and control. The geographical position and 
time difference between the received notifications has a strong association because of the big 
landscape of Norrbotten. The administrators needs to plan their trips in due time, which can 
make it take longer to visit a person who has received a notification. The level of detail can be 
crucial to whether a notification is justified or not. The conclusion of this report is that the 
county administrative board of Norrbotten can work more efficiently at different areas within 
the management of notification.  
 
Key words: The Department of Agriculture, animal protection laws, notifications in animal 
welfare, animal welfare  
 

 
  



 
 

Ordförklaring 
 
Administrativ handläggning av anmälningsärenden: ”Vid anmälningsärenden 
bedömer och prioriterar länsstyrelsen om kontroll behöver göras på plats eller om det är 
möjligt att handlägga ärendet via brev eller med liknande åtgärd” (Jordbruksverket, 2015 a). 
 
Allmän handling: ”En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en 
film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska 
ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos 
myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna 
läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga” (Riksdagen, 
2016). 
 
Befogad anmälan: En anmälan där länsstyrelsen har konstaterat att brister har hittats vid 
kontroll. 
  
Djurhälsopersonal: Den personal som är behörighetsreglerad och har legitimation eller 
godkännande för verksamhet i djurens hälso- och sjukvård utfärdad av Jordbruksverket. 
 
DSK: Djurskyddskontrollregister. Ett register som innehåller information om kontrollplats, 
kontrollobjekt och ärenden. Registret används av Jordbruksverket och länsstyrelsen. 
 
Normalkontroll: ”Normalkontroller initieras alltid av Länsstyrelsen och ingår i 
myndighetens tillsynsansvar för djurskyddet. De djurhållare som ska besökas under året tas 
ut via Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister (DSK)” (Länsstyrelsen i Kronoborgs län, 
2016).  
 
Obefogad anmälan: En anmälan där länsstyrelsen konstaterat att brister inte har hittats 
efter en kontroll. 
 
Platina: Ett ärendehanteringsprogram som länsstyrelsen använder sig av. Programmet 
används till diarieföring av ärenden. 
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1 Inledning  
 
Länsstyrelsen blev ansvarig myndighet för djurskyddet år 2009, tidigare hade 
djurskyddsarbetet varit placerat hos kommunen. Enligt regeringens proposition 
(2007/08:63) togs beslutet då regeringen konstaterat att många kommuner la ner för mycket 
tid på anmälningar och inte hann göra normalkontroller. Efter reformen fick länsstyrelsen 
också ansvaret för den operativa kontrollen vilket innefattar kontroll efter anmälan 
(Statskontoret, 2011). Efter reformen fick länsstyrelsen problem att hinna med de planerade 
normalkontrollerna på grund av att anmälningsärendena tog för mycket tid (Statskontoret, 
2011). Länsstyrelsen har med olika metoder försökt att ändra på denna trend genom att 
förändra organisationen och ansvarsfördelningen. Ett arbetssätt som har tagits i bruk är att 
dela in handläggarna i två grupper; händelsestyrd och planerad kontroll. På länsstyrelsen i 
Norrbotten arbetar vissa handläggare i en ”servicegrupp” som tar emot och hanterar 
anmälningar (Länsstyrelsen Norrbotten, 2013). Servicegruppen planerar de 
anmälningsärenden som kommer till länsstyrelsen och de ska också fylla i en åtgärdsblankett 
av anmälan (Länsstyrelsen Norrbotten, 2013). Åtgärdsblanketten används som ett underlag 
för handläggarna. 
 
Anmälningar kan inkomma ifrån veterinärer, slakterier eller allmänheten (Statskontoret, 
2011). Länsstyrelsen gör en första bedömning för att veta om det behövs en kontroll inom 
några dagar eller veckor (Jordbruksverket, 2014 c). Anmälningar till Länsstyrelsen 
Norrbotten kan inkomma via mail, brev och telefon som är öppen mellan 9-12 på vardagar. 
Vem som ansvarar för telefonen framgår i verksamhetsplanen där handläggaren också ska 
ansvara för att planera in samt genomföra de kontroller som har tilldelats (Länsstyrelsen 
Norrbotten, 2013). Vid inkommen anmälan ska den handläggare som tar emot samtalet göra 
en klassning av anmälan från 1-3 (där 1 är mycket brådskande och 3 inte lika brådskande) 
Bedömningen diskuteras varje vecka på ett servicemöte (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012). På 
detta sätt kan länsstyrelsen använda anmälningsärenden i en riskvärdering av dess egen 
verksamhet (Jordbruksverket, 2014 c). Handläggning av anmälningsärenden kan ske på olika 
sätt. Skulle det komma in en anmälan som klassas som 3, skickas det ut ett brev eller så blir 
djurhållaren uppringd av en handläggare. Om det bedöms att djuret ifråga inte lider av någon 
skada kan beslutet bli att någon kontroll inte kommer att ske (Länsstyrelsen Norrbotten, 
2011). Länsstyrelserna i landet började använda sig av brevutskick år 2012 som ett steg i 
effektiviseringsprocessen (Jordbruksverket, 2015 a). 
 
Jordbruksverket har satt ett nationellt mål om innebär att normalkontroller ska stå för 50 % 
av de totala kontroller som sker i landet (Jordbruksverket, 2015 a). Målet som finns för 
anmälningar är att de obefogade anmälningarna ska högst vara 20 % av de kontroller som 
utförs. Andelen normalkontroller var 41 % år 2014 jämförelsevis med andelen för år 2013 
som var 43 %. År 2014 gjordes totalt 14158 anmälningar av djurskyddsärenden i landet. Av 
dessa föranledde 40 % (5663) kontroller på plats. Ungefär hälften av platskontrollerna visade 
sig vara obefogade. År 2013 hade rikstrenden varit ungefär densamma. I Norrbotten 
anmäldes år 2014 totalt 424 djurskyddsärenden till länsstyrelsen. I 67 fall skedde fysiska 
kontroller, av dessa var 26 stycken obefogade (39 %) (Jordbruksverket, 2015 a). 
 
Jordbruksverket fick år 2012 i uppdrag av regeringen att utveckla en modell för riskbaserade 
kontroller. Syftet var att förenkla och effektivisera djurskyddsarbetet. Jordbruksverket vill 
justera de brister som fanns tidigare när ansvaret låg hos kommunerna (Regeringen, 2011). 
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Sedan dess har de följande regleringsbreven som kommit från regeringen till 
Jordbruksverket handlat om att fortsätta med effektiviseringsarbetet inom djurskyddet. Det 
problem som har funnits med anmälningar är att det tar för mycket tid av länsstyrelsens 
arbete. Jordbruksverket började år 2011 med projektet OSKAR (Offentlig, Samsyn, Kontroll, 
Analys och Rutiner) vars syfte var att effektivisera djurskyddsarbetet genom att skapa en 
samsyn vid kontroller, bedömningar i fält, administrativ hantering och IT-stöd 
(Jordbruksverket, 2010). Jordbruksverket tog då fram en prioriteringslista och en brevmall 
som länsstyrelserna skulle använda som stöd vid handläggning av anmälningar (Röjder, 
2013). Några år senare efter att brevhantering började användas, kunde det konstateras att 
det inte finns några mätbara effekter som visar att det har skett en effektivare handläggning 
av anmälningsärenden (Jordbruksverket, 2014 a). 
 
1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att analysera och utreda anmälningsärenden som kommer in 
till Djur- och veterinärenheten på Norrbottens länsstyrelse. Vidare är syftet att ta reda på hur 
länsstyrelsen ska arbeta för att kunna effektivisera sitt arbete kring anmälningar. 
 
1.2 Frågeställningar 
• Vad finns det för orsaker som gör att en anmälan blir obefogad?   
• Hur ska Länsstyrelsen arbeta för att effektivisera arbetet så att de obefogade anmälningarna 
minskar och det nationella målet på högst 20 % obefogade anmälningar uppnås? 
 
 

2 Bakgrund 
 
Varje år får Sveriges myndigheter ett regleringsbrev som beslutas av regeringen inför varje 
nytt budgetår. Regleringsbrevet styr genom budgetfördelning och olika mål för verksamheten 
hur myndigheterna ska agera (Sida, 2016). I Jordbruksverkets regleringsbrev år 2013 fick de i 
uppdrag att redovisa statistik avseende det djurskyddskontrollarbete som länsstyrelserna gör 
i hela landet (Regeringen, 2012). Syftet med detta är att kunna ge en klarare bild över hur 
djurskyddskontrollerna fungerar. Jordbruksverket ska också under samarbete med 
länsstyrelsen utveckla och stödja de IT-system som används i djurskyddskontrollen för att 
kunna få ökad effektivitet och förbättra kvalitén på de uppgifter som läggs in i IT-systemen. 
De IT-system som används hos länsstyrelsen är Djurskyddskontrollregistret (DSK) och 
ärendehanteringsprogrammet Platina (Regeringen, 2012). Detta är viktigt för att kunna få ut 
säkerställd statistisk över bland annat antalet djurskyddskontroller som har skett under ett 
år. Enligt regeringens regleringsbrev år 2014 till Jordbruksverket ska länsstyrelsernas 
resursanvändning för djurskyddskontroll kontrolleras (Regeringen, 2013). Bland annat ska 
tidsåtgången för ärendena redovisas (Jordbruksverket, 2015 a). 
 
Jordbruksverket är den centrala myndigheten för djurskyddet med djurskyddslagen (SFS 
1988:534) som bas. Myndigheten har ansvar för utgivning av föreskrifter som baseras på 
EU:s och Sveriges lagstiftning samt ska fungera som råd och stöd till landets länsstyrelser 
(Jordbruksverket, 2014 b). En del av det effektiviseringsarbetet som genomförts är att skapa 
ett djurskyddskontrollregister (DSK) vars syfte är att bidra till en effektivare kontroll och 
bättre samordning mellan de berörda kontrollmyndigheterna (Lagrådet, 2009). Redan år 
2008 ansåg Jordbruksverket att det skulle införas datoriserade checklistor för 
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djurskyddshandläggarna (Jordbruksverket, 2008). Datoriserade checklistor innebär att 
djurskyddshandläggarna använder sig av checklistor vid kontroll och att dessa sedan läggs in 
i DSK. Jordbruksverket och länsstyrelserna kan med stöd av lagen om 
djurskyddskontrollregister (SFS 2009:619) behandla personuppgifter. Detta kan bidra till en 
enklare planering, samordning och hantering av ärenden och därmed förenkla det 
administrativa arbetet. 
 
Genomsnittstiden som landets länsstyrelser lägger på anmälningskontroller var 9,2 timmar 
år 2015 vilket är en sänkning från 2014 där tiden var 9,5 timmar. (Jordbruksverket, 2015 b). 
En liknande trend har skett på anmälningskontroller utan anmärkning (obefogad) där 
genomsnittstiden år 2015 var 8,1 timmar jämfört med 8,4 timmar år 2014. Variationen 
mellan länen är dock stor, mellan 5,4 och 15,5 timmar. För Norrbottens län var den 
genomsnittliga tiden för anmälningskontroller utan anmärkning 5,8 timmar år 2015 
(Jordbruksverket, 2015 b). 
 
2.1 Internationell lagstiftning  
Inom EU finns lagar om hur djurskyddet ska skötas inom medlemsstaterna (EU-
upplysningen, 2015). Det finns generella regler som behandlar bland annat hur djur ska 
skötas och det finns även mer specificerade lagar (EU-upplysningen, 2015). 
Medlemsländerna får besluta om strängare lagar och det har Sverige gjort inom flertalet 
områden inom djurskydd. EU:s regelverk anger att myndigheterna ska se till att 
djurskyddskontrollen är effektiv (EG nr 882/2004). 
 
Enligt EU:s kontrollförordning (EG nr 882/2004) har medlemsstaterna olika ansvar för hur 
kontrollerna ska skötas. Kontrollerna ska utföras regelbundet för att uppnå de mål som finns 
i förordningen gällande livsmedelssäkerhet, djurskydd m.m. (Statskontoret, 2011). 
Kontrollen kan finansieras antingen genom avgiftsbeläggning av djurhållare, eller via den 
allmänna skatten. Vid avgiftsbelagda kontroller måste avgiften som tas ut överensstämma 
med de kostnader som personalen haft för handläggningstid, resor och förberedelser. 
Geografiska begränsningar och kontrolltypens risknivå ska tas i beaktande (Statskontoret, 
2011).  
 
2.2 Nationell lagstiftning 
Djurskyddslagen upprättades år 1988 och den innehåller de mest grundläggande och 
övergripande bestämmelserna om djurskyddet i Sverige. Det övergripande syftet med lagen 
är att förhindra att sjukdom och onödigt lidande uppstår hos djur som hålls i fångenskap och 
detta gäller även försöksdjur (SOU 2011:75). Enligt 24 § i djurskyddslagen är det 
länsstyrelserna som är den myndigheten som utövar offentlig kontroll så att djurskyddslagen 
följs. Länsstyrelsen ska se till att efterlevnaden av djurskyddslagen följs genom information 
och rådgivning till enskilda djurhållare (Statskontoret, 2011). Anmälningar om bristande 
djurskydd kan göras av allmänheten. Enligt 28 a§ i djurskyddslagen måste djurhälsopersonal 
anmäla till länsstyrelsen om de i sin yrkesutövning finner att djur inte kan skötas eller hålls 
enligt djurskyddslagen. Länsstyrelsen har krav på sig enligt 5 § i föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll att ha 
ett register över de uppgifter som behövs för kontrollobjekten inom deras geografiska 
område, vilket kan vara DSK. 
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I tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) anges det att en inkommen eller upprättad 
handling som kommer in till myndigheten anses vara en allmän handling och kan därför 
utlämnas till vem som helst. På länsstyrelsen tillämpas offentlighetsprincipen som finns 
skriven i tryckhetsförordningen. Detta ska ge medborgarna rätt att ta del av vad myndigheter 
gör. Det ger en öppenhet gentemot medborgarna så att de kan följa länsstyrelsens arbete. 
Skulle en anmälan komma in till länsstyrelsen där anmälaren ger tillkänna sitt namn eller ger 
beskrivningar som kan indikera vem som anmält, kan inte länsstyrelsen garantera att 
anmälaren ska förbli anonym. Eftersom länsstyrelsen är tvingade att diarieföra inkomna 
anmälningar enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) kan anmälan hämtas ut 
av djurhållaren.  
 
 

3 Material och metod 
 
Studien är baserad på anmälningar som kommit in till Djurskydds- och veterinärenheten på 
Länsstyrelsen Norrbotten. Undersökningen består av två delar: En granskning av inkomna 
anmälningar och ett utskick av webbfrågeformulär till handläggarna på Länsstyrelsen 
Norrbotten. Den första delen, granskningen, fördes in i diagram och tabeller enligt boken 
Statistiska metoder skriven av Körner och Wahlgren (2005). Andra delen av undersökningen, 
webbformuläret, utformades med kvalitativa frågor eftersom det ger handläggarna 
möjligheten att svara efter egna erfarenheter.  
 
3.1 Granskning av anmälningar 
Undersökningen baserades på inkomna anmälningar från år 2013 och 2015 och har hämtats 
från ärendehanteringssystemet Platina. Anmälningar som leder till kontroll får 
ställningstagande ”Obefogad” eller ”Befogad”. Granskning av anmälningarna gjordes i 
Platina via sökvägarna:  
 

• Verksamhetskod: 282 
• Ärendetyp: Anmälan 
• Beslutsdatum: 2013-01-01 till 2013-12-31 samt 2015-01-01 till 2015-12-31. 
• Ställningstagande: *Tom ruta* 

 
Verksamhetskoden 282 är den nationella koden för djurskyddsrelaterade handlingar på 
länsstyrelsen. Ärendetypen anger vad för typ av handling det är, vilket i denna undersökning 
är anmälan. Med en anmälan menas en inkommen djurskyddsanmälan. När obefogade och 
befogade ärenden hämtades, gjordes två separata sökningar där de två ställningstagandena 
fylldes i var för sig. För obefogade ärenden finns det ett ställningstagande att välja i Platina, 
”Obefogad”. Befogade anmälningarna har flera olika ställningstaganden i Platina och därför 
fick de befogade ärendena sorteras ut efteråt med hjälp av Excel. Det är handläggarna som 
bestämmer vilken typ av ställningstagande som ska användas. De obefogade anmälningarna 
har endast ställningstagandet ”Obefogad” och för anmälningar där brevutskick har skett, får 
ställningstagandet ”Meddelande”. Ärenden som klassas med ”Meddelande” har det inte skett 
en kontroll på. De ställningstaganden som finns för befogade anmälningar är: 
 

• Befogad – ingen uppföljning 
• Befogad – uppföljning 
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• Föreläggande 
• Föreläggande med vite 
• Förbud 
• Förbud begränsad djurhållning 
• Förbud med vite 
• Föreläggande och förbud 
• Föreläggande och förbud med vite 
• Rättelse på djurägarens bekostnad 
• Omedelbart omhändertagande; Hund, hästdjur, katt, lantbrukets djur, och övriga 

djurslag 
• Omhändertagande; Hund, hästdjur, katt, lantbrukets djur, och övriga djurslag 

 
De ställningstaganden som har angivits ovan gäller endast för anmälningar där kontroll har 
utförts, där det konstaterats att det är en befogad anmälan. De ställningstaganden som 
används i denna rapport som inte är en obefogad eller befogad anmälan är ”Meddelande”, 
”Beslut sker i annat ärende” samt ”Övriga”. ”Beslut sker i annat ärende” används om det har 
kommit in flera ärenden på samma djurhållare där beslutet för anmälan endast sker i en av 
anmälningarna i Platina. Då kan de andra anmälningarna relateras till den kontrollen i 
Platina. Utan denna åtgärd hade statistiken visat att flera kontroller har skett på samma 
djurhållare fast det egentligen bara har skett en. Det finns inget ställningstagande som heter 
”Övriga” i Platina, men i denna undersökning skapades denna kategori för att kunna jämföra 
vilket ställningstagande som är vanligast. ”Övriga” innehåller de ställningstaganden som inte 
är meddelande, beslut sker i annat ärende, befogad och obefogad.    
 
Det data som har hämtats för obefogade och befogade ärenden för år 2013 och 2015 
infogades till fyra stycken Excel-filer med namn; Obefogade 2013, Befogade 2013, Obefogade 
2015 och Befogade 2015. Sedan skapades en Excel-fil som innehöll alla anmälningar som har 
kommit in till länsstyrelsen mellan år 2013 till 2015. Skillnaden i Platinas sökmotor som är 
angiven tidigare i metoden är att beslutsdatumet inte fylldes i. Filen fick namnet ”Alla 
anmälningar”. 
 
Alla anmälningar användes för att erhålla information om den geografiska placeringen för 
åren 2013 och 2015. Samma fil användes till anonymitet för år 2013 och 2015 för att 
införskaffa data för alla anmälningar och inte endast för obefogade och befogade 
anmälningar. Alla diagram och tabeller som har gjorts i denna undersökning har utförts i 
Excel med hjälp av filtersorteringsfunktionen som finns i programmet.  
 
3.2 Anmälningsärenden 
Ställningstagande för anmälningar från 2013 och 2015 hämtades för att fastställa andelen 
obefogade respektive befogade anmälningar. På detta sätt kan det jämföras mellan de olika 
årtalen för att få en större helhetsbild. Ställningstaganden sorterades ut i Excel.  
 
3.2.1 Anonymitet 
De anmälare som har tagit kontakt med länsstyrelsen delades in i fyra stycken kategorier; 
anonym allmänhet, icke anonym allmänhet, myndighetspersonal (inkluderat polis) och 
djurhälsopersonal. Indelningen utfördes för att få en helhetsbild över vad för typ av anmälare 
som hörde av sig när anmälningarna blev befogad eller obefogade. Data hämtades för 
obefogade och befogade anmälningar men också för alla anmälningar som har kommit in. 
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Det gjordes för att kunna göra en jämförelse mellan de olika typerna av anmälningar.   
 
3.2.2 Tidigare anmäld 
Under fliken ”djurhållare” i Platina anges om djurhållaren har varit relaterad till andra 
ärenden. Den visar alla tidigare ärenden som djurhållaren har varit involverad i. 
Anmälningar efter år 2013 räknades inte med för anmälningar från år 2013, eftersom det är 
anmälningar som kommit in senare än original-anmälningen. Därför kollades det bara upp 
om det fanns tidigare anmälningar innan original-anmälningen. Om det är efter 2013 
räknades det som ett ”Nej” under fliken ”Tidigare anmäld” i Excel-arket eftersom det inte 
påverkar just detta ärende.  
 
3.2.3 Typ av anmälan 
De obefogade och befogade anmälningarna från 2013 och 2015 granskades genom att 
kategorisera vad för typ av anmälan som har kommit in till länsstyrelsen. Det kategoriserades 
i tre kategorier; Ringt, mail/brev och rapport. Rapport innebär att det kan ha kommit in från 
exempelvis en myndighet, polis eller veterinär och är oftast den typ av anmälan som är mest 
trovärdig.  
 
3.2.4 Geografisk placering 
Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar inom Norrbottens län vilket kan medföra lite längre tid 
mellan inkommen anmälan och kontroll. Den geografiska placeringen i länet kategoriserades 
efter antalet mil från länsstyrelsen i Luleå. Totala anmälningar för år 2013 och 2015 fick tre 
kategorier; Inom 10 mil, längre än 10 mil och ingen data funnen. Förklaringen ”ingen data 
funnen” innebär att den geografiska placeringen inte har angivits av en handläggare i Platina. 
Kategorin ”Inom 10 mil” innefattar städer/tätorter så som Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och 
Kalix. 
 
3.2.5 Detaljeringsgrad 
Alla obefogade och befogade anmälningarna från 2013 och 2015 fick en detaljgrad som 
beskriver om anmälan är tillräckligt utförlig med avseende på relevant information och 
tydlighet. Detaljeringsgraden har skala 1-3, där 1 är låg, 2 är brister och 3 är tillräcklig och de 
kategoriserades som låg, medel och hög. De variabler som låg till grund för fastställande av 
detaljeringsgrad var; Information, typ av anmälan och typ av anmälare.  
 
3.2.6 Tidsskillnad mellan inkommen anmälan och kontroll 
Här noterades tiden från det att en anmälan kom in till länsstyrelsen till att det blev en fysisk 
kontroll. I Platina utlästes vilket datum som anmälan kommit in till länsstyrelsen och sedan i 
kontrollrapporten där datum för kontroll finns noterad. Resultatet kategoriserades följande; 
0-3 veckor, 4-6 veckor, 7-9 veckor och 10 veckor eller mer.  
 
3.3 Komplettering till studien 
Som komplement till granskningen av anmälningsärenden skapades det ett webbformulär 
som djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen Norrbotten fick svara på. Webbformuläret 
bestod av sex stycken frågor gällande anmälningsärenden. Syftet med webformuläret var att 
ta reda på vad handläggarna tycker om hantering av anmälningsärenden, på så sätt få en 
djupare förståelse kring obefogade ärenden. Formuläret utformades med kvalitativa frågor 
där handläggarna själva kunde skriva in sina egna svar. Enkätfrågorna (bilaga 1) utformades i 
Google Formulär. Svaren som handläggarna fyllde i var anonyma. 
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4 Resultat 
 
4.1 Granskade variabler  
Antalet anmälningar som kom in till Länsstyrelsen Norrbotten år 2013 och 2015 var 395 
respektive 477 stycken. År 2013 fick 19 stycken anmälningar ställningstagandet obefogad och 
25 stycken blev befogade enligt Platina. Gällande år 2015 skedde det en ökning där 33 
stycken anmälningar fick ställningstagandet obefogad och 44 stycken blev befogade. Det 
resultatet anger att år 2013 utfördes 44 stycken kontroller som blev antingen obefogad eller 
befogad och år 2015 utfördes 77 stycken kontroller. 
 
Av de 44 kontroller som utfördes 2013 blev 43,2 % obefogade jämfört med 56,8 % som blev 
befogade. År 2015 blev andelen obefogade lite lägre (42,9 %) jämfört med 2013 och andelen 
befogade blev 57,1 %. 
 
Av de anmälningar som kom in år 2013 och 2015 fick den största andelen ställningstagandet 
”meddelande” (figur 1). De har ökat från år 2013 till 2015 med 11,4 %. Mellan årtalen 2013 
och 2015 har det skett ökningar hos ställningstagandena; meddelande, beslut sker i annat 
ärende, befogade och obefogade. År 2013 utgjorde obefogade anmälningar 4,8 % av de totala 
anmälningarna och till år 2015 har det skett en ökning till 6,8 %. 
 

 
Figur 1 – Fördelningen mellan de olika ställningstagandena i Platina till årtalen. Andelarna (procent) anger 
hur många av anmälningarna som fick det ställningstagandet just det året. 
 
4.1.1 Anonymitet 
Gällande fördelning av anonymiteten kan det konstateras att för årtalen 2013 och 2015 var 
anmälningar till stor majoritet anonyma från allmänheten, se figur 2. Det kan också 
konstateras att andelen anmälningar från allmänhet som inte är anonyma ökat något (från 
20 % till 25,2 %) och djurhälsopersonal (från 4,3 % till 10,5 %) har ökat från 2013 till 2015. År 
2013 utfördes det 44 stycken kontroller (19 obefogade och 25 befogade) och år 2015 utfördes 
det 77 stycken (33 obefogade och 44 befogade) till följd av anmälningar. 
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Figur 2 – Fördelning i andelar (procent) mellan olika typer av anmälare. Procenten utgör den andel för varje 
anmälare som skett under årtalet.  
 
Gällande anonymitet och ställningstagande (figur 3) för år 2013 och 2015 hade de kontroller 
som blev obefogade högre andelar anmälningar från allmänhet som inte är anonyma än de 
befogade. Samtidigt har de anmälningar som blivit obefogade fått in mindre antal 
anmälningar från myndighetspersonal och djurhälsopersonal jämfört med de befogade. 
Andelen anonymitet sänktes för de obefogade anmälningarna år 2013 till 2015 från 63 % till 
58 % medan för de befogade anmälningarna höjdes andelen anonyma med 8 % (60 % till 68 
%). 
 

Figur 3 – Fördelningen av andelar (procent) mellan olika anmälare och fick ställningstagandet anmälan efter 
kontroll.  
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4.1.2 Typ av anmälan 
Angående vilken typ av anmälan kan det konstateras att den vanligaste metoden är att 
människor ringer in till länsstyrelsen, se figur 4. För obefogade anmälningar från 2013 
skickades det inte in något mail till länsstyrelsen medan för år 2015 var andelen mail 21 % av 
de obefogade. Andelen mail som har skickats in till länsstyrelsen har för de befogade 
anmälningarna sjunkit mellan 2013 till 2015 med 23 %. Andelen rapporter är högre för de 
befogade anmälningarna jämfört med de obefogade. Andelen rapporter har sjunkit mellan 
2013 och 2015 för både obefogade (1 %) och befogade anmälningar (6 %). 
  

 
Figur 4 – Fördelning mellan olika typer av anmälan och obefogade/befogade anmälningar i andelar (procent) 
år 2013 och 2015. 
  
4.1.3 Tidigare anmäld 
En relativt stor andel av de anmälda djurhållarna hade tidigare blivit anmälda. Det gällde 
både befogade och obefogade anmälningar (Figur 5). Undantaget för detta var för obefogade 
anmälningar år 2013 där 68 % av djurhållarna inte varit tidigare anmäld. 
 

 
Figur 5 – Fördelning mellan andelen (procent) djurhållare som var tidigare anmäld hos länsstyrelsen jämfört 
med de som inte varit anmäld tidigare. Diagrammet visar andelarna för obefogade och befogade anmälningar 
år 2013 och 2015.  
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4.1.4 Geografisk placering 
Flertalet anmälningar, såväl befogade som obefogade, gällde djurhållare som bodde inom 10 
mil från länsstyrelsen i Luleå. 63 % av de inkomna anmälningar år 2013 jämfört med 55 % för 
år 2015 var inom 10 mil. Gällande den geografiska placeringen för alla anmälningar som kom 
in år 2013 och 2015 var 35 % respektive 40 % längre än 10 mil ifrån länsstyrelsens kontor i 
Luleå. För obefogade anmälningar var andelen anmälningar som kom in inom 10 mil, 63 % 
respektive 52 % för år 2013 och 2015, se figur 6. Gällande befogade anmälningar var andelen 
80 % respektive 61 % inom 10 mil från kontoret. 
 

 
Figur 6 – Andelen (procent) obefogade och befogade anmälningar som anmäldes inom och längre än 10 mil 
från länsstyrelsens kontor i Luleå. Staplarna anger procent av totala anmälningar som kom in för obefogade 
respektive befogade anmälningar år 2013 och 2015. 
 
4.1.5 Detaljeringsgrad 
Detaljeringsgraden ”Låg” för obefogade anmälningar år 2013 och 2015 var 36,5 % jämfört 
med 23 % för befogade av totala anmälningar som kom in de årtalen, se figur 7. Totalt för 
obefogade anmälningar år 2013 och 2015 fick 18 av 52 (34,5 %) anmälningar 
detaljeringsgraden ”Medel” jämfört med befogade som fick 27 av 69 (39 %). Trenden för 
obefogade anmälningar är att störst andel anmälningar av totala har detaljeringsgraden 
”Låg” där andelen anmälningar sjunker ju högre detaljeringsgraden blir. För befogade 
anmälningar är trenden tvärtom med undantag för detaljeringsgraden ”Medel”, där det var 
mest andel anmälningar av totalen för befogade år 2013 och 2015. Av figur 8 framgår det att 
för obefogade anmälningar var detaljeringsgraden ”Låg” den största andelen av 
anmälningarna år 2013 och 2015. De befogande anmälningarna hade en lägre andel av 
detaljeringsgraden ”Låg”. De befogade hade också högre andel av anmälningar (44 % år 2013 
respektive 34 % år 2015) med detaljeringsgrad ”Hög” jämfört med obefogade (26 % 
respektive 30 %). 
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Figur 7 – Andelen (procent) av detaljeringsgrad i förhållande till ställningstagande för obefogade och befogade 
anmälningar år 2013 och 2015 tillsammans. 
 

Figur 8 – Andelen (procent) detaljeringsgraden för obefogade och befogade anmälningar år 2013 och 2015. 
 
4.1.6 Tidsskillnad mellan inkommen anmälan och kontroll 
Majoriteten av kontrollerna utfördes mellan 0-3 veckor efter anmälan kommit in för 
obefogade anmälningar 2013 och 2015, se figur 9. Kontroller för obefogade anmälningar från 
2015, var 30,40 % av kontrollerna 7 veckor eller längre jämfört med 2013 som hade 26,3 %. 
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Figur 9– Tidsskillnaden mellan en inkommen anmälan och fysisk kontroll. 
 
4.2 Frågeformulär 
Totalt svarade fem av fem handläggare på webbformuläret vilket sammanfattades i 
underrubrikerna. De fem som svarade är de som handlägger anmälningsärenden. Samtliga 
handläggare svarade på alla frågor förutom den sista, där en handläggare inte svarade. 
Anledningen till detta är att den sista frågan i formuläret adderades efter det att en 
handläggare redan svarat på alla tidigare frågor. Enligt webformuläret ansåg många 
handläggarna på Länsstyrelsen Norrbotten att ett problem kan vara anonymiteten hos 
anmälarna. Det framgick att det är svårt att ta reda på mer information om en anmälan är 
anonym eftersom det inte går att få ny kontakt med anmälaren. 
 
4.2.1 Anmälningsärenden 
Handläggarna tycker att det som fungerar bra med anmälningsärenden är deras 
arbetsmöten, brevutskick, anonymiteten och att personer kan göra anmälningar i olika 
former (ringa, mail och skriva). Det som också har blivit mycket bättre är hanteringen av 
anmälningar, att handläggarna tar hand om anmälningarna direkt genom att fördela dessa 
mellan varandra. 
 
Det som fungerar mindre bra med anmälningsärenden är underbemanningen, klassning av 
ärendena och tiden som läggs på anmälningsärenden. 1 av 5 tycker att det borde läggas mer 
tid på varje enskilt ärende för att kunna göra en korrekt bedömning samt hinna med kontroll 
för de ärendena. 3 av 5 tycker att bedömningen av ärendena är svåra då de ofta innehåller 
begränsat med information. 
 
4.2.2 Handläggning 
2 av 5 tycker att det administrativa arbetet i de olika programmen som används är det största 
problemet. Det är många steg i Platina och DSK och därför är det viktigt att alla uppgifter 
stämmer, vilket upplevs svårt att nå. Insamling av uppgifter kan också ta mycket tid och 
räknas inte som en fysisk kontroll, trots att det skulle kunna klassas som ”administrativ 
kontroll” när insamlingen av uppgifterna sker via veterinärintyg, telefonsamtal eller brev. 
Detta tar tid från de normalkontroller som är inplanerade. 3 av 5 anser att ett av det största 
problemet är att informationsbristen i anmälningar kan leda till en felaktig bedömning. 
Informationen kan anses knapphändig men också trovärdighetsgraden i informationen kan 
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vara låg. Detta kan ge konsekvenser genom att ett allvarligt djurskyddsproblem blir klassat 
som ett mindre angeläget ärende. 
 
4.2.3 Anonymitet 
Samtliga handläggare anser att anmälningar bör vara anonyma. En betydande orsak är att 
anmälarna ska kunna känna sig trygga samt att det förmodligen hade kommit in mindre 
anmälningar till länsstyrelsen på grund av osäkerheten hos anmälaren. Osäkerheten hos 
anmälaren kan göra att det blir bristfällig information som kan leda till en obefogad anmälan. 
Handläggarna anser att det är viktigt att kunna ge den säkerheten till anmälaren genom att 
tillämpa anonymitet. De tycker också att det är viktigt att fokus ligger på själva 
djurhållningen, och inte vem som har anmält. En handläggare anser dock att anonymiteten 
borde finnas kvar enbart så länge som målet för obefogade kontroller (20 %) klaras av. 
Anonymiteten kan göra att det kommer in anmälningar mellan personer som ligger i dispyt. 
Konsekvensen av det blir då oftast obefogade anmälningar. 
 
4.2.4 Informationsbrist 
4 av 5 handläggare säger att om en anmälning har för lite information brukar de höra av sig 
igen till anmälaren. Om detta inte skulle fungera på grund av anonymitet, brukar de försöka 
hitta information via internet. Enligt samtliga handläggare finns det ingen skriven rutin för 
denna typ av anmälning. Några handläggare trycker på att det beror på vilken typ av anmälan 
som har kommit in. Brevanmälan går inte att återkoppla till och mailanmälan är beroende på 
om anmälaren är villig att återkomma med mer information. Telefonsamtal till anmälaren 
anses vara det bästa för att kunna få mer information om ärendet, men som med 
mailanmälan beror detta mycket på om anmälaren själv kan/vill ge ut mer.  
 
4.2.5 Webbformulär 
Samtliga handläggare tycker att ett webbformulär skulle underlätta arbetet om det var 
möjligt. Om det går att diarieföra och få in det i Platina/DSK på något behändigt sätt skulle 
det kunna fungera. Fördelarna med det skulle vara att fälten som fylls i är obligatoriska vilket 
gör att anmälaren måste fylla i så mycket som möjligt. Handläggarna anser dock att det ska 
fungera som ett komplement till andra metoder för att nå länsstyrelsen. Handläggarna tycker 
att det alltid är bäst att ringa in. 2 av 5 handläggare tycker att webbformuläret ska innehålla 
kryssrutor för att anmälaren ska kunna ta ställning. Skulle informationen vara bristfällig, 
skulle inte handläggningen kunna fortsätta utan det hade avslutats utan åtgärd. 
 
4.2.6 Tidigare anmäld 
Samtliga handläggare anser att tidigare kännedom om djurhållaren har påverkan på 
hanteringen av ärendet. Dock beror detta på hur allvarliga företeelser som djurhållaren har 
haft tidigare samt tidpunkten för anmälningarna. Skulle det komma in flera anmälningar 
med kort tidsintervall kan det indikera på att djurhållningen är dålig, men det går aldrig att 
vara helt säker. Detsamma gäller om det har kommit in flera anmälningar under flera år där 
tidigare kontroller blivit befogade. Handläggarna anser dock att det är viktigt att hantera 
varje enskild anmälan separat. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Granskning av variabler 
 
5.1.1 Anonymitet  
Det som kan konstateras gällande anonymitet är att det har en liten påverkan om en anmälan 
blir obefogade eller inte. Grunden till det är hur anmälaren har fått reda på informationen 
om bristen samt hur mycket av informationen som är trovärdigt. Handläggarna anser att det 
är en av bristerna med anonymiteten, att det är svårt att tolka om informationen. Ibland kan 
det också vara tvärtom, att anmälaren beskriver bristen väldigt tydligt att handläggaren 
verkligen tror på anmälaren, men vid senare skede vid kontroll visar sig vara obefogat. Det 
kan därför vara viktigt att ange vad för typ av relation som man har till djurhållaren. Det är 
ett problem som det egentligen inte finns något riktigt svar på. Det kommer alltid finnas 
människor som anmäler varandra av olika anledningar. Jag anser därför att det är bättre att 
lita på personen som ringer även om den är anonym eller inte. Som statlig myndighet måste 
man kunna lita på människorna som ringer in och som en handläggare skrev, skulle det 
istället skickas ut ett brev för att åka på kontroll kan man missa en allvarlig brist. Frågan är 
hur länsstyrelsen ska arbeta för att försöka få mindre andel anonyma jämfört med icke 
anonyma. Som det går att se i figur 5, kommer några anmälningar in via mail. Där kan 
personer ange sig vara anonyma, problemet är om mejladressen de skickar in med innehåller 
deras namn. Då är anmälan fortfarande inte anonym utan mejladressen kan hämtas ut av 
djurhållaren som blir anmäld. Detsamma skulle gälla om det skapades ett webbformulär för 
anmälarna på länsstyrelsens hemsida. Varje internetuppkopplad dator har en egen IP-adress 
som gör det tekniskt möjligt att spåra varifrån anmälan har skickats (Öhlund, 2014). 
Anmälan via webbformulär gör att IP-adressen loggas och eftersom det är en offentlig 
handling, kan det hämtas ut av djurhållaren (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2016). 
 
År 2013 kom det in 395 anmälningar varav 265 stycken anonyma. Av dessa var 12 stycken 
obefogade anmälningar som var anonyma vilket ger en procentsats på cirka 4,5 % av det 
totala. Räknas det likadant för 2015 blir procentsatsen 4,2 %. Dessa låga procentsatser gör att 
det inte går att säga att bara för att anmälaren är anonym, betyder det inte att det ska kunna 
bli en obefogad anmälan. Dock kan det konstateras att av de anmälningar som blev 
obefogade år 2013 och 2015 var 63 % respektive 58 % (figur 3) anonyma. Resultatet ger en 
bild av att även om det totalt sett är endast få anmälningar som blir obefogade så är det sett 
till fysiska kontroller hög procentsats som är anonyma. När länsstyrelsen tar emot en 
anmälan från en anonym person försöker de få ut tillräckligt med information eftersom det 
oftast inte går att få tag på anmälaren igen. Om det har kommit in en anonym anmälan med 
tillräckligt mycket information för att göra en kontroll som slutar som obefogad, betyder det 
inte att anonymiteten är själva orsaken. Dock om det kommer in en anonym anmälan som 
har bristfällig information, kan det mycket väl vara en av orsakerna till att det blir en 
obefogad anmälan. 
 
5.1.2 Typ av anmälan  
Vilken typ av anmälan som kommer in till länsstyrelsen verkar inte påverka om den blir 
obefogad eller befogad. Det intressanta är att andelen rapporter för befogade anmälningar år 
2013 och 2015 är högre än för de obefogade. Anmälningar från veterinärer och myndigheter 
brukar generellt innehålla bättre information vilket ger en större trovärdighet. En hypotes 
gällande rapporter som blivit obefogade kan vara att exempelvis polisen har tagit emot en 
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anmälan och sedan vidarebefordrat till länsstyrelsen. Det är alltså inte polisen som initialt 
startat upp anmälan. Det bästa sättet för allmänheten är att ringa in till länsstyrelsen. På 
detta sätt kan länsstyrelsen få ut mer information och också skaffa sig en egen uppfattning 
om anmälaren. Anmälan som kommer från mail anser handläggarna vara problematiskt om 
avsändaren inte är villig att svara återkopplande frågor. Ett sätt att få bukt med detta är att ta 
bort anmälan via mail helt och hållet och istället införa någon form av webbanmälan. 
 
Anmälningar från veterinärer användes i rapporten eftersom att de utgör en liten del av de 
obefogade anmälningarna vilket påverkar resultatet. Problemet med dessa är att exempelvis 
veterinärer från slakterier gör en anmälan på ett slaktat djur med skador och då gör 
länsstyrelsen en kontroll hos djurhållaren. Vid kontrolltillfället kan det se bra ut även om det 
slaktade djuret var skadat, vilket gör att det räknas som en obefogad anmälan. Länsstyrelsen 
och Jordbruksverket har just nu inget annat system för att hantera dessa anmälningar och 
därför har dessa tagits med i resultatet även om anmälningarna mycket väl kan ha varit 
befogade. Denna fråga har tagits upp nationellt om att veterinärer inte ska göra anmälningar, 
utan göra en underrättelse till länsstyrelsen. Detta för att inte systemet ska räkna med dessa 
som anmälningsärenden vilket då blir fel i statistik, utan mer för att de har som plikt att 
underrätta länsstyrelsen om att det har hänt något med djuren som skickas in. 
 
5.1.3 Tidigare anmäld 
Djurhållare som har varit anmäld tidigare kan påverka hur handläggaren fortsätter 
handläggningen av ärendet. Om det har någon betydelse för utfallet av ärendet är svårt att 
konstatera eftersom det beror mycket på handläggarna och hur allvarliga företeelser som har 
skett tidigare. Det är inte några större skillnader mellan obefogade och befogade anmälningar 
men det som sticker ut mest är för obefogade anmälningar 2013 (figur 5). 68 % av 
anmälningarna var inte tidigare anmäld vilket visar att om djurhållaren har varit anmäld 
tidigare behöver det inte resultera i en obefogad anmälan. Det är en svår variabel att mäta 
eftersom det inte ger en direkt indikation på att en anmälan blir obefogad utan mer en 
indikation på allvaret i ärendet. 
 
5.1.4 Geografisk placering  
En intressant variabel som är högst aktuellt för Länsstyrelsen Norrbotten är den geografiska 
placeringen. Norrbottens län har landareal på 97 257 km2 jämfört med Stockholms län som 
har 6526 km2 (SCB, 2016). Norrbottens län är ungefär 15 gånger större vilket kan leda till 
komplikationer när det kommer in anmälningar. Det går att utläsa från figur 6 att för 
anmälningar som var längre än 10 mil från Luleå var 48 % av de obefogade år 2015. När 
anmälningarna granskades hittades det en anmälan där en kontroll inträffade 17 veckor efter 
det att anmälan hade kommit in. Det var en städfirma som hade anmält en stökig lägenhet 
med mycket avföring och urin från katter. Anmälan hade förmodligen blivit befogad om 
kontrollen hade skett tidigare. Anmälan kom ifrån Haparanda, vilket inte är avsevärt långt 
ifrån Luleå jämfört med andra delar av Norrbotten. Länsstyrelsen anser att det använder för 
mycket tid på anmälningsärenden, dock måste de anmälningar som kommer in hanteras 
direkt. Ett åtgärdsförslag kan vara att stationera ut ett kontor någonstans i länet för att korta 
ner avstånden från Luleås kontor. Ett alternativ skulle kunna vara Gällivare som ligger mer 
centralt i länet. Därifrån skulle kontroller kunna ske i de norra delarna av länet. Det har 
tidigare funnits ett kontor i Kiruna men det avvecklades. Anledningen till det var av 
ekonomiska skäl och den geografiska placeringen (Johansson, muntl.). Med tanke på att 35 
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% av de totala anmälningar år 2013 kom längre än 10 mil från Luleå kan det ändå vara något 
att tänka på. 
 
5.1.5 Detaljeringsgrad 
En anmälan som innehåller relevant information med tydliga brister får klassificeringen 
”Hög”. Ett exempel på detta är en anmälan där avsändaren är en myndighet eller en veterinär 
från ett slakteri som antingen ringde in eller skickade in en rapport. Dessa typer av anmälan 
har hög trovärdighet eftersom det är från en myndighet/veterinär vilket i sin tur ger en hög 
detaljeringsgrad. Anmälningar som hade dålig information med inga tydliga brister, där det 
upplevdes att anmälaren inte hade någon god uppfattning om situationen, bedömdes ha låg 
detaljeringsgrad. Generellt sett kan det konstateras att de obefogade anmälningarna fick 
större andel av ställningstagande ”Låg” än de två andra alternativen (figur 8). Desto mer 
relevant information som ges av anmälaren desto större chans är det att anmälan blir 
befogad. Det är viktigt att tänka på att bedömningen är subjektiv men det är också rimligt att 
anmälningar med bra information har större chans att bli befogade. En intressant aspekt som 
en handläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland har är att en del anmälare vet vilken 
information som krävs av länsstyrelsen för att det ska kunna bli en kontroll (Kindbom, 2015). 
Detta handlade om att anmälare använder sig av ett webbformulär där de får fylla i så mycket 
de kan. Genom att inrätta ett webbformulär till Länsstyrelsen Norrbotten med frågor där 
anmälarna måste ta ställning, kan detaljeringsgraden förbättras vilket ökar säkerheten för att 
anmälan är tillräcklig. Om webbformulär kunde kopplas ihop med Platina där varje anmälan 
kan diarieföras hade arbetet underlättats för handläggarna. Samtidigt i webbformuläret ska 
en handläggare kunna återkoppla till anmälaren för ytterliga frågor om det behövs. 
 
Det är viktigt att invånarna i länet vet vilken ståndpunkt som länsstyrelsen har i samhället 
gällande djurskydd. Genom information från länsstyrelsen ska det läggas stor betoning på 
hur viktigt det är att en anmälan är uppriktig och väl utförd. I dagens samhälle använder sig 
många av internet, och därför är det viktigt att kunna sprida information via den kanalen. 
Något enkelt som att skriva ut på länsstyrelsens hemsida om hur länsstyrelsen hanterar 
anmälningar som är bristfälliga kan ha en påverkan på den som ska anmäla. Samtidigt är det 
viktigt att betona att det är innehållet som är viktigt och inte storleken på anmälan som avgör 
utgången av anmälan. Med detta sagt kan det konstateras att innehållet i anmälan mycket väl 
kan påverka om en anmälan blir obefogad eller inte. De anmälningar som är svårast att tolka 
är de som fick detaljeringsgraden ”Medel”. 
 
Prioriteringslistan som Länsstyrelsen Norrbotten använder sig av säger att 
brev/telefonsamtal ska användas när exempelvis hundar inte rastas tillräckligt eller har för 
dålig social kontakt (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012). Några av anmälningarna som blev 
obefogade handlade om just detta. I de fallen kan det vara bättre att skicka ut brev istället för 
att göra en kontroll, speciellt om djurhållaren bor långt bort från Luleå. På detta sätt kan 
andelen obefogade anmälningar eventuellt sänkas. Problemet som handläggarna säger själva 
i enkäten, är att brevanmälan inte går att återkoppla. 
 
5.1.6 Tidsskillnad mellan inkommen anmälan och kontroll  
Denna variabel är likt geografisk placering något som kan ha betydelse för om en anmälan 
blir obefogad eller inte. Om en anmälan får prioritet 1, ska handläggning ske efter tre dagar 
och prioritet 2 ska handläggning ske max tre veckor efter att anmälan har kommit in 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2012). Det finns ingen specifik tid som Länsstyrelsen Norrbotten 
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har på sig för att utföra själva kontrollen. Länsstyrelsen Kalmars län använder sig av samma 
tidsram för som i Norrbotten, dock innefattar tiden när kontroll ska ha skett (Öhlund, 2014). 
Länsstyrelsen Norrbotten skulle kunna införskaffa liknande rutiner. Det skulle kunna minska 
andelen kontroller som skett 7 veckor efter att anmälan har kommit in och i slutändan 
kunnat påverka andelen obefogade anmälningar på ett år. 
 
Ökningen som skett mellan 2013 och 2015 (figur 9) för kontroller senare än 7 veckor efter att 
anmälan kommit in kan bero på att antalet obefogade anmälningar har ökat från 2013 till 
2015. 30,40 % av de obefogade år 2015 hade kontroll 7 veckor eller senare efter att anmälan 
kommit in. Räknat från antalet anmälningar som blev obefogade år 2015 (44) blir det cirka 15 
anmälningar där kontroll skett senare än 7 veckor. Anledningen kan delvis vara att 
länsstyrelsen inte fått in tillräckligt med information för anmälan och väntar därför på svar 
från anmälaren. En anledning kan också vara att tiden helt enkelt inte räcker till för 
handläggarna, vilket de själva tycker enligt enkäten. Handläggarna försöker att anpassa 
kontroller efter anmälan med andra typer av kontroller (normalkontroll, uppföljning) för att 
minska resetider. Nackdelen med det blir att kontrollerna kan bli uppskjutna eftersom det 
inte passar med andra kontroller. En intressant situation som skulle kunna uppstå som gör 
att kontroller blir uppskjutna/sker för sent är under semestertider på länsstyrelsen. 
Exempelvis under sommaren när det är många på semester och det kommer in flera 
anmälningar kan det bli svårt att hinna med kontroller för handläggarna. 
 
5.2 Metodval 
Metoden för undersökningen kan utvecklas. Genom att granska en större mängd data kan 
resultatet få en större noggrannhet. Fråga nummer 3 i frågeformuläret kunde omformuleras. 
Frågan innehåller ett laddat ord (INTE) och det kan tolkas som att frågan blir ledande. 
Resultatet skulle kunna bli mer påvisande om det gjordes en kombination av variablerna, 
men då behövs en större mängd data. 
 
Vid uttagandet av data uppstod problemet att Platina och DSK visade olika siffror på antal 
obefogade och befogade anmälningar. Uthämtning av data baserades på ärendenas 
beslutsdatum, för att det ger den mest rättvisa bilden över antal anmälningar. I DSK tas data 
ut efter att det har skett en fysisk kontroll för det årtalet. Detta kan vara anledningen till att 
det fattas något enstaka ärende i Platina. Det kan vara att ärendet har haft kontroll 
exempelvis år 2015 men det beslutades i början av 2016. Jag valde att gå efter Platinas siffror 
för att där går det att granska vilka ärenden som har hamnat fel. Innan någon data användes i 
rapporten kunde en urskiljning av de ärenden som låg fel i Platina göras så att antalet 
obefogade och befogade ärenden blev så likt DSK:s data som möjligt.  
 
Ett problem som uppstår när statistik ska tas fram från Platina är att det kan finnas för 
många anmälningar med ställningstagandet ”Obefogad”. Detta problem uppstår när 
handläggarna inte lägger in kontrollrapport i DSK via Platina. Statistik över befogade och 
obefogade ärenden kan tas fram antingen via Platina eller DSK. Om de ärenden som finns i 
Platina inte har lagts in i DSK kommer detta inte att synas statistik tas ut för anmälningar via 
DSK. I detta fall fick Platina ut 41 obefogade ärenden och DSK fick ut 33 ärenden för 2015. 
Detta skiljer sig mycket vid räkning på det stora, d.v.s. på något sett har 8 ärenden 
försvunnit. En felkälla som också kan uppstå vid behandling av data är att det har kommit in 
två stycken anmälningar som är riktade till samma djurhållare. Då skapar handläggaren ett 
kontrolluppdrag via DSK och fyller i att kontrollen har skett samma datum för båda 
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anmälningarna. Då är det viktigt att ta bort det ärendet som inte har ett kontrolluppdrag i 
DSK, så att statistiken blir rätt. Med data för år 2013 inträffade detta på ett av ärendena, och 
därför sjönk antalet anmälningar med en enhet. Exempelvis år 2013 skickades det många 
brev till en djurhållare och om handläggaren har haft ett samtal med djurhållaren och sen 
anser att denne sköter sig, ska det rapporteras in med ställningstagandet ”Meddelande” i 
Platina. 
 
5.3 Generell diskussion 
Generellt för landet år 2015 ligger andelen obefogade anmälningar efter kontroll mellan 35-
62 %. Ingen av landets länsstyrelser når alltså målet som är högst 20 %. Skåne län hade näst 
mest kontroller efter anmälningar (637) och fick ändå den lägsta andelen obefogade 
anmälningar i landet (35 %) (Jordbruksverket 2015 b). Då använde Länsstyrelsen Norrbotten 
sig ändå av brevhantering i över 50 % av anmälningarna. Det är en intressant och viktig 
aspekt att lära sig mer om andra länsstyrelsers arbetssätt. Frågan är hur Länsstyrelsen 
Norrbotten ska utveckla sitt arbetssätt för att få ner andelen obefogade totalt sett. De skulle 
kunna använda sig mer av brevhantering, men då kan de missa ett allvarligt 
djurskyddsproblem. Denna studie visar att ett mål på 20 % för obefogade anmälningar inte är 
realistiskt med hänsyn till de variabler som har granskats. Den geografiska placeringen 
skapar problematik med att hinna ut på kontroller. Sedan måste detaljeringsgraden på 
anmälningarna höjas på något sätt. Just nu är inte målet realistiskt för någon länsstyrelse i 
Sverige och det finns inte heller ett bättre system för att minska andelen och samtidigt inte 
missa djurskyddsföreteelser. I de flesta rapporter som går att läsa från Jordbruksverket och 
också i regleringsbreven från regeringen, finns det inget konkret som säger hur hanteringen 
av anmälningar ska effektiviseras. Fler handläggare kan vara ett sätt att sänka antalet 
obefogade anmälningar. Det skulle kunna lösa det geografiska problemet och samtidigt 
minska Handläggningstiden för varje enskild handläggare. De stora skillnaderna i antalet 
anmälningar och kontroller i hela landet gör att idén med att ha max 20 % obefogade 
anmälningar blir ”orättvis”. Med tanke på de långa avstånden som råder i exempelvis 
Norrbottens län skulle ekonomiska bidrag från regeringen ge en bättre chans för 
länsstyrelsen att hantera de obefogade anmälningarna. Antingen genom att anställa mer 
personal eller genom att öppna upp nya kontor i länet. 
 
Länsstyrelsen kan använda sig av olika medel för att kunna effektivisera arbetet kring 
anmälningsärenden. Ett problem som handläggarna har haft är att de inte hinner med 
anmälningarna. En lösning på detta kan helt enkelt vara att anställda handläggare som 
arbetar varje dag med dem. Då kan problemet bli att det inte anses vara ekonomiskt rimligt 
och det är garanterat inte bara Länsstyrelsen Norrbotten som har problem av detta. Något 
måste göras på nationell nivå för att kunna göra det rimligt att nå målet på 20 % obefogade.  
Genom att förbättra förutsättningarna för handläggarna kan de lägga ner mer tid på varje 
enskilt ärende. Sedan måste Länsstyrelsen Norrbotten prioritera de anmälningar som leder 
till kontroll. På grund av att det sker få kontroller efter anmälan, blir det desto viktigare att 
öka möjligheten för att få en anmälan befogad. Med detta menas bland annat att 
handläggarna ska åka ut relativt snabbt efter det att en anmälan har kommit in. Det gäller 
också att arbeta med de variabler som har undersökts i detta arbete. Variablerna kan påverka 
olika mycket om en anmälan blir obefogad eller inte och därför är det viktigt att granska varje 
variabel var för sig. Svaret på frågan om hur länsstyrelsen ska arbeta för att effektivisera blir 
då att prioritera om arbetet. Prioritering mellan anmälningar men också att prioritera vad 
som är viktigast i det vardagliga arbetet.   
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6 Slutsats 
Studien visar att några av variablerna kan ha större påverkan gällande om en anmälan blir 
obefogad eller inte. De variabler som visar starkast samband till att en anmälan blir obefogad 
är; geografisk placering, detaljeringsgrad och tidsskillnad mellan inkommen anmälan och 
kontroll. På dessa punkter går det att effektivisera arbetet för att minska andelen obefogade 
anmälningar. Den geografiska placeringen är en viktig fråga för ett stort län som Norrbotten, 
och bör därför vara en prioritering. Genom att upprätta ett nytt kontor kan resetiden 
minskas. Detaljeringsgraden kan öka om det upprättas en typ av webbformulär där 
anmälaren får ta ställning till sina antaganden. Ett viktigt arbete som länsstyrelsen måste 
göra är att komma ut snabbare på kontroll. Genom upprättande av ett kontor i länet kan 
andelen obefogade anmälningar minskas. 
 
Hänsyn ska tas till antalet anmälningar som har granskats, eftersom det är väldigt få i 
jämförelse till andra län i Sverige. Problematiken med variablerna är att de måste vara i 
kombination med varandra för att ge en statistisk säkerhet. Vissa variabler i sig påverkar inte 
att en anmälan blir obefogad, exempelvis att en anonym anmälan i sig inte gör att en 
anmälan resulterar som obefogad. Bristande resurser kan göra ett befogat ärende obefogat 
om exempelvis en lägenhet med miserabla förhållanden städas upp. Det är en bidragande 
faktor till att det är komplicerat att granska anmälningsärenden eftersom det inte alltid 
speglar verkligheten. Detta är ett problem som kan uppstå när en anmälan blir obefogad. Den 
mängd data som togs ut från Länsstyrelsen Norrbotten kan anses vara väldigt liten för att 
kunna dra en slutsats. Resultatet kan inte appliceras för andra länsstyrelser eftersom det 
visar på problematiken för just i Norrbotten. 
 
Ansvaret för länsstyrelsens effektiviseringsarbete för att minska andelen obefogade 
anmälningar, ligger mycket på de själva men också på anmälarna, Jordbruksverket och 
regeringen. Syftet med att få ner andelen obefogade anmälningar är att minska andelen djur 
som far illa. Målet på 20 % blir svårt att nå med dagens arbete. Fokuseringen måste ligga på 
varje länsstyrelse för sig, vilket gör att Jordbruksverket och andra myndigheter måste 
granska och utvärdera hur varje länsstyrelse arbetar. I nuläget läggs den mesta belastningen 
på länsstyrelserna som varken har tid eller ekonomi för det. 
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