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Vecka 1 – De fem friheterna 

 

 

Definition av välfärd 

Det har gjorts många försök att finna en vetenskaplig definition av djurvälfärd 

som kan underlätta objektiva diskussioner av dessa komplexa frågor. 

Den mest utbredda definitionen internationellt har blivit de Fem Friheterna för 

Djurvälfärd (The Five Freedoms for Animal Welfare). Om dessa friheter uppfylls 

anses djuren ha en god välfärd. Men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter 

med denna definition. 

Man arbetar idag på många håll för att kunna bevisa, på ett forskningsbaserat 

sätt, att djur har känslor och åsikter och ser på sin egen välfärd olika. För oss 

som arbetar med djur och har levt med djur i vår närhet under en längre tid kan 

detta låta självklart, men för att kunna förbättra välfärden för djur i exempelvis 

produktionsbranschen, så krävs det forskningsbaserade belägg för att kunna 

göra de förändringar som behövs. 

Lagen i Sverige 
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Den svenska djurskyddslagen är unik på grund av att den föreskriver att djur 

skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar 

deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (§ 4 DL). 

Djurens rätt till naturligt beteende finns även reglerat i djurskyddsförordningen, 

§ 1 och § 3. 

Vidare skall både djurstallar (§ 5–6) och ny teknik (§ 7–8) förprövas utifrån 

djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de tas i bruk. Djurskyddsförordningen 

reglerar även vissa specifika aspekter som har betydelse för vissa djurslags 

förmåga att bete sig naturligt (§ 9–16). I de föreskrifter som Jordbruksverket 

utfärdat för djurhållning inom lantbruket (SJVFS 2003:6) finns ytterligare 

regleringar av skötsel och djurmiljö. 

Trots att detta finns i dagens djurhållning ses stora skillnader då det gäller 

uppfyllandet av djurskyddslagens krav på möjlighet att bete sig naturligt. 

Jordbruksverket utfärdade föreskrifter ger olika möjligheter för olika djurslag och 

till och med olika åldersgrupper av samma djurslag. Om man jämför en 

omfattande amkobesättning för nötköttsproduktion med en minkfarm för 

pälsproduktion. 

Båda driftsformerna sker idag i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter, men 

skillnaderna då det gäller djurens möjligheter att utföra sina naturliga beteenden 

är uppenbara. Jordbruksverket har även i en särskild översyn över gällande 

regelverk för minkhållning konstaterat att det finns indikationer på att 

minkhållningen inte uppfyller 4 § i djurskyddslagen. På liknande sätt kan stora 

skillnader ses då det gäller djurens möjligheter att bete sig naturligt mellan t.ex. 

en konventionell specialiserad slaktsvinsproducent och en slaktsvinsproducent 

som satsat på kall lösdrift. 

Motion till riksdagen2003/04:MJ381av Åsa Domeij 

 

Vad är de fem friheterna? 

När man pratar om djurvälfärd är det framförallt viktigt att göra bedömningen 

för individen. Det är viktigt att komma ihåg att, precis som vi människor, har djur 

olika preferenser, erfarenheter, och känslor när det kommer till samma situation 

eller upplevelse. Till exempel så kan en individ känns trygghet där den andra 

känner oro för samma moment. Det som stressar en individ kanske inte stressar 

en annan. Det som känns läskigt för en kan kännas roligt för en annan. 

När man pratar om de fem friheterna är det grundstenar för att bedöma 

välfärden. 
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1. Frihet från hunger och törst 

Amurleoparden klassas som akut hotad och man tror att det bara finns omkring 100 

individer kvar i det vilda. 

 

Alla djur behöver mat och vatten. Men ibland är det inte helt självklart att det 

uppfylls. Speciellt inte för hemlösa, domesticerade djur som vildkatter, 

vildhundar, vildkaniner och tamdjur som släppts ut i tron om att de klarar sig 

själva. 

Det är viktigt att förstå att domesticerade djur är djur som avlats genom 

historiens gång att vara människans ”bästa vän”. Det innebär också att de är 

beroende av oss människor på mer än ett sätt. Sällskap, omvårdnad, föda och 

trygghet. 

 

 

2. Frihet från obehag 
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Frihet från obehag syftar till att djuret ska ha rätt till att känna välbefinnande i sin 

vardag. Genom att ordna med en lämplig miljö som bland annat inkluderar 

skydd och en komfortabel viloplats kan vi uppfylla denna frihet. 

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom 

Vi har enligt Svensk lagstiftning en skyldighet att ge våra djur en god välfärd. 

 

Som rubriken antyder ska alla djur ha rätt till frihet från smärta, skada och 

sjukdom. 

I praktiken i Sverige innebär det, som nämnt tidigare, att vi djurägare/skötare har 

en skyldighet att skydda våra djur mot dessa samt söka veterinärvård om så 

skulle uppstå. 

4. Frihet att utföra naturligt beteende 

Miljöer där djuret vistas ska erbjuda djuret att utföra samtliga naturliga (för 

arten) beteenden så som lek, vila, sysselsättning, motion och födosök. 

Grisar eller kor som står fast i bås eller spiltor större delen av året har ofta inte 

möjlighet till dessa beteenden i full utsträckning. 

 

5. Frihet från rädsla och oro 
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Denna kategori kan innebära olika saker för olika arter och till och med individer 

och det gäller att se till välfärd på individnivå eftersom välfärd är den 

egenupplevda upplevelsen av sin tillvaro. Det som skrämmer en individ behöver 

inte skrämma den andra. Det som en individ upplever som ett oroligt moment 

eller tillvaro kanske inte påverkar en annan individ av samma art. 

 

Maslow’s Behovspyramid 

 
Ett annat erkänt sätt att bedöma djurvälfärd är Maslow’s behovspyramid. Den 

beskriver något mer utförligt vad djurvälfärd innebär och vad god välfärd bygger 

på. 

6. Längst ner i pyramiden finner vi den bredaste stapeln som innefattar 

fysiologiska behov så som skydd mot väder och vind, rent vatten, mat och rena 

levnadsförhållanden. 
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5. Ovanför finner vi veterinärvård. Där syftar man till en tillvaro fri från sjukdom, 

skador som får behandling samt en korrekt sammansatt kost anpassat för arten 

och individen. 

4. Sedan hamnar vi på säkerhetsbehov. Det syftar till att individen lever ett tryggt 

liv med välbefinnande, omvårdnad och säker omgivning. 

3. Sedan kommer sociala behov. Det skiljer sig huruvida djuret är solitärt eller 

socialt samt i vilken ålder den är. Men alla djur har sociala behov på ett eller 

annat sätt. Tillfälligt eller permanent. 

2. Näst högst upp finner vi mental stimulering. Djur som lever i fångenskap har 

inte samma möjligheter att få upplopp för alla sina naturliga behov av 

sysselsättning. Här behöver man som djurägare/vårdare arbeta med 

miljöberikning. 

1. Höst upp i pyramiden finner vi ordet valfrihet. Det syftar till att djuret ska ha 

så stor möjlighet som möjligt att få göra egna val. 

Regelverket gäller för dig som djurhållare, oavsett om du äger, tillfälligt sköter eller 

arbetar med djuret. 

Under följande veckor ska vi gå igenom begreppet välfärd och alla dess olika 

delar. Vi får aldrig någonsin slå oss för bröstet och säga “Nu har vi uppnått total 

välfärd!” för hela tiden kommer ny forskning och nya råd gällande alla olika 
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djurarter. Sättet vi arbetar på nu kommer ha förbättrats redan inom en 

femårsperiod och lagarna kommer hela tiden att stramas åt för att gynna 

djurens välfärd. 

För att behandla välfärd behöver vi i första hand vara pålästa om våra svenska 

lagar. 

De lägger grunden för den minimi-välfärd som finns i Sverige. Ett bra verktyg att 

använda sig av för att tolka lagstiftningen är www.jordbruksverket.se 

 

Vecka 1 – Miljövälfärd 
 

Vad innebär välfärd? 

Visste du att kaniner har ett väldigt stort utrymmesbehov? 

Djurvälfärd kan kort sammanfattas till djurets egenupplevda livskvalité. 

Djurvälfärd definieras lite olika av olika forskare men alla är rörande överens om 

att det handlar om hur det individuella djuret upplever sin livssituation. I 

djurvälfärd ingår bland annat djurets beteende, dess hälsa, dess fysiologi och 

http://www.jordbruksverket.se/
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dess miljö. Man använder sig av en rad olika faktorer när man gör en bedömning 

av djurets totala välfärd. 

En viktig pusselbit vi behöver för att bedöma djurets välfärd är kunskap om 

själva arten. Var härstammar arten ifrån? Vad äter den där? Hur ser miljön ut? 

Vad sysselsätter sig djuret med? 

I denna kurs kommer vi att lära oss om alla dessa faktorer, vad brister i välfärden 

innebär för djuret och hur vi kan lära oss att öka djurets välfärd. Dessa 

kunskaper appliceras med enkelhet på våra husdjur men är också aktuella för 

yrkesverksamma personer inom många olika djurbranscher. 

Husdjurens anpassning 

Det är ingen hemlighet att vi människor har en tendens att förmänskliga våra 

husdjur. 

Av välvilja implementerar vi vår omgivning i deras miljö och våra känslor på 

deras beteenden. Ett miljö-exempel är den klassiska hamsterburen. 

Vi går till djuraffären och köper sådant vi tycker är gulligt, plasthus i form av 

tivolitält eller ostar, allt i ett rosa eller blått tema beroende på vad man har för 

favoritfärg. I stället för att fylla buren med miljö som hamstern vill ha. Sand, 

öken, torra buskage och grävmöjligheter. 

Ett beteende-exempel där vi speglar våra egna känslor i våra djur kan vara 

hunden som med bedjande ögon tigger efter frukostmackan matte håller i 

handen. ”Så klart ska Nalle få mackan, det är ju så synd om honom. Han hade det 

inte lätt när han var valp.” 

Våra egna känslor får oss ibland att tro att det är det bästa även för våra djur. 

Oavsett vad man har för djurart i sitt hem behöver man åsidosätta från sina egna 

önskemål lite grann och se livet utifrån djurets perspektiv gällande miljö och 

beteenden. Den stora frågan är alltid: Var härstammar djuret ifrån? 

När du besvarat den frågan kan du se till hur miljön ser ut där och hur djuret 

använder sin miljö för att utföra olika beteenden. 

I stycket nedan kommer vi att lära oss om de kategorier man mäter djurens 

välfärd. Oavsett om det är ett husdjur, djur på bondgård, för produktion eller 

djurpark. Kan man med enkelhet säga JA på samtliga kategorier har man en god 

förutsättning för bra djurvälfärd. Men arbetet stannar inte där. Man kan ständigt 

utveckla djurens välfärd genom att lära sig mer om arten man sköter och 

ständigt sträva efter ett så naturligt liv som möjligt. 
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Miljövälfärd 

Visste du att hamstrar är nattaktiva djur? Att störa deras djupsömn kan leda till 

problembeteenden och ohälsa. 

Skydd från väder och vind 

Alla djur behöver ha skydd mot väder och vind. Detta kan se lite olika ut 

beroende på vilken djurart det är och hur det söker skydd i sin naturliga miljö. De 

flesta djur kan man skydda från väder och vind med olika typer av kojor eller 

hus. Kravet är då att skyddet ska vara fritt från väta, fukt, vind, snö, frost, regn 

och starkt solsken. Överväg noga hur du placerar och bygger skydd för ditt djur 

för att uppfylla dessa kriterier. 

Vissa djur, fåglar eller trädlevande djur behöver ha sina kojor eller hus uppe i 

träden medan andra djur, till exempel hamstrar och kaniner, gräver sina egna 

skydd under marken eller gömmer sig i grottor. Ju mer anpassning, desto bättre 

för djuret. 
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Ett öppet stall ger utomhuskänsla samtidigt som det skyddar mot väder och vind. 

Bekväma viloplatser 

Där djuret vistas måste det finnas bekväma viloplatser. Gärna flera stycken. 

Beroende på om det är ett marklevande eller trädlevande djur behöver 

viloplatserna se olika ut. För marklevande djur, till exempel hundar, kan man 

erbjuda en bädd eller filt att vila på. För en kanin eller marsvin kan det vara en 

hylla eller ett hustak. För klättrande djur som råttor eller chinchillor kan det vara 

också vara hyllor eller kojor på högre höjd. Fåglar behöver ha grenar eller holkar. 

Åter igen gäller det att se hur djuret vilar i det vilda och återskapa de 

möjligheterna i fångenskap. Har man fler djur av samma art som bor 

tillsammans behöver viloplatserna vara så stora att alla djur kan få plats där 

samtidigt utan att trängas. Djuret ska kunna ligga utsträckt och kunna vända sig 

utan problem. 
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Det är viktigt att ha en eller flera platser i hemmet där djuren får vara ifred från klappar och 

hantering. Det skapar trygghet och välbefinnande för djuret. 

Säker miljö 

Alla utrymmen där djuret vistas måste vara säkra. Det innebär att det inte får 

finnas platser där djuret kan fastna, ramla, klämma sig eller skada sig. Det 

innebär också att djuret inte ska kunna rymma eller att större rovdjur ska kunna 

ta sig in i hänget. Det är bra att göra regelbundna kontroller av djurets miljö för 

att se till att inga säkerhetsrisker uppstått. Till exempel: Trasigt staket, lös el-

kontakt, vassa föremål, rostigt galler mm. 

Om du använder verktyg till dina djur, till exempel koppel, grimmor, klotänger, 

sadlar, munkorgar mm. Så behöver även dessa ses över regelbundet och hålla 

bra standard. 

Skugga 

Djur som bor utomhus behöver ha ständig tillgång till skugga. Antingen naturlig 

skugga som skapas av träd och buskage eller skapade skuggplatser som 

vindskydd eller tak. Att kunna reglera sin kroppstemperatur och svalka sig under 

varma dagar är jätteviktigt. 

Solplatser 

Lika viktigt är det att djur får tillgång till solplatser. Att värma sig vid men också 

för uv-strålar och vitaminer. Vissa djur lever mer i solen än andra och hägnet bör 
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ses över beroende på vad det är för djurart. Djur som lever inomhus behöver 

också få tillgång till solljus. Antingen genom stora fönster, tillfällig och 

regelbunden utevistelse eller artificiellt uv-ljus. Det är viktigt att låta 

inomhuslevande djur ha en naturlig dygnsrytm med korrekt antal sol- och 

mörkertimmar. 

Utkiksplatser 

Utkiksplatser kan bestå av hyllor, hustak, klätterställningar, fönsterplatser, 

jordhögar, stubbar mm. Bara fantasin sätter gränser! Tänk på att anpassa 

utkiksplatsen efter den djurart som ska vara där. 

Utkiksplatser ger djuret möjlighet att spana ut över sitt revir, skapa trygghet och 

upptäcka inkräktare. Det bidrar till att hålla djuret sysselsatt och alert. 

Gömställen 

Utöver skydd mot väder och vind samt viloplatser behöver djurets hägn 

innehålla flera gömställen. Gömställen kan vara platser där djuret kan gömma 

sig för andra djur, människor, skrämmande ljud eller liknande. Gömställen kan 

bestå av växtlighet, hus, vindskydd, kojor, tunnlar mm. Precis som med 

utkiksplatserna är det bara fantasin som sätter gränser för vad ett gömställe kan 

vara. Kom bara ihåg att anpassa det för respektive djurart. 
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Stockar förhindrar bäddmaterial från att spridas utanför bädden. 

 

Badmöjligheter i vatten 

Många djur badar och tvättar sig i vatten. En badplats ger också djuret möjlighet 

att svalka sig under varma dagar. Vattenområdet behöver vara så stort att hela 

djuret får plats utsträckt. Tänk på att vissa djur inte kan simma. 
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Visste du att flamingos som får fel kost kan förlora sin rosa färg? 

 

Badmöjligheter i sand 

Ökenlevande djur behöver ha badmöjligheter i sand. Till exempel, katt, hamster, 

chinchilla, gerbil Mf. Även här behöver sandytan vara så stor att djuret kan få 

plats med kroppen utsträckt. Att bada i sand är ett annat sätt att tvätta pälsen i 

stället för att bada i vatten. Många ökenlevande djur tycker samtidigt om att 

gräva i sanden. 

Badmöjligheter i gyttja 

En del djur, till exempel grisar, behöver i stället gyttja att bada i. Gyttjan fungerar 

som svalkande för kroppen och skyddar samtidigt huden mot stark sol. 
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Grisar är väldigt kloka och känsliga djur. De är väldigt observanta på sin omgivning och sin 

flocks mående. 

Ren miljö 

Enligt svensk lag ska du hålla djurens miljö ren. Det innebär att regelbundet 

städa bort avföring, matrester, damm och smuts. En bra riktlinje är, Kan du själv 

tänka dig att sova i bädden, äta ur matskålen och bo i utrymmet utan att känna 

att det är för smutsigt, så är det okej för djuret också. 

Tillgång till rent dricksvatten 

Alla djur bör ha fri tillgång på rent dricksvatten dygnet runt. Våra 

högproducerande husdjur ska hela tiden ges tillfälle att konsumera tillräckliga 

mängder dricksvatten. Djur ska ges vatten i tillräcklig mängd och minst två 

gånger per dygn enligt djurskyddsbestämmelserna. 

Vatten serveras på olika sätt beroende på hur djuret dricker vatten i det vilda. De 

flesta djur kan dricka vatten ur skål eller vattenkopp. En del djur kan dricka ur 

flaskor om de är vana vid det från födseln. Vissa grodor, ödlor och ormar vill 

dricka från vattendroppar man tillför via fuktsystem eller dusch. Ta reda på hur 

respektive djurart föredrar sitt vatten. 
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Klättermöjligheter 

Trädlevande eller klättrande djur behöver ha klättermöjligheter. Katter, 

chinchillor, ormar, apor Mf. Klättermöjligheter kan erbjudas med byggda 

ställningar, klösträd, hyllor eller sådant som finns i naturen. Träd, buskar klippor 

mm. Sammansatta hyllor eller klätteranordningar behöver se ut så att djuret inte 

behöver kliva ner på marken för att nå nästa sektion utan kan ta sig emellan 

anordningarna klättrande. Se till att det inte finns fall eller klämrisker med 

byggda anordningar. 

Klätterställningar kan med enkelhet byggas av naturmaterial som 

stubbar, grenar eller stockar. 

 

Grävmöjligheter 

Marklevande djur har ofta ett behov av att gräva. Antingen för att bygga bohålor 

under marken, exempelvis kaniner, hamstrar mf. Eller för att svalka sig och söka 

föda. När djuren bor utomhus kan detta behov enkelt uppfyllas men för 

inomhuslevande djur behöver man ha ett substitut. Till exempel en grävlåda 

med jord, torv eller sand. 
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Visste du att kaniner lever i gångar flera meter under marken? 

 

Möjlighet att röra sig fritt 

Det är en otrolig viktig del i välfärdsarbetet att alla djur har möjlighet att röra sig 

fritt. 

Det man menar är att djur inte ska stå fastspända eller på något annat sätt sitta 

fast och hindra djuret från att röra sig som den själv vill. Exempel på sådant som 

fortfarande förekommer inom djurhållning är hästar som står uppbundna på 

spilta i stället för att stå lösa i box. Fixering av kor eller grisar mm. 

Valmöjlighet till utevistelse 

Att själv kunna bestämma när man vill vistas utomhus är en strävan inom all 

djurhållning. Dock behöver man se det i relation till vad det är för djurart man 

har och möjligheterna till utevistelse. Till exempel kan det vara olämpligt att låta en 

sköldpadda eller ödla vistas utomhus under vintertid i Sverige. Det skulle kunna vara 

direkt skadligt med tanke på att de är växelvarma. Men stävan efter att låta alla 

djur kunna få njuta av utevistelse är jätteviktig. 
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Visste du att katter kan känna smak av luftburna partiklar? 

 

Valmöjlighet till inomhusvistelse 

Likaså är möjligheten att kunna gå inomhus när djuret vill. I Sverige är det 

lagkrav på att alla djur som bor utomhus ska ha någon form av skydd mot väder 

och vind. Ibland kan inomhusvistelse till exempel vara ett stall eller annan 

inomhusanläggning. 

Tillfredställande luft 

Med tillfredställande luft innebär det att luften i utrymmet där djuret vistas är 

fritt från bland annat obehagliga, starka dofter. Till exempel, starkt 

rengöringsmedel eller mögel. Luften bör heller inte vara väldigt fuktig eller torr, 

dålig syretillförsel, dålig ventilation mm. 

Tillfredställande ljud 

Vad som är tillfredställande ljud kan variera. Denna kategori innebär möjlighet 

att höra naturens olika ljud, höra ljud ifrån artfränder mm. Det kan också 

innebära att man undviker störande ljud som hög musik, höga skrik och röster, 

kontinuerliga störande ljud så som brummande fläktar eller motorer. 
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Tillfredställande värme 

Tillfredställande värme varierar beroende på vad det är för djurart. Det gäller att 

anpassa värmen till respektive djurart för att undvika överhettning eller 

nedkylning. Man kan använda sig av bland annat värmelampor eller fläktar/AC 

för att reglera inomhustemperatur. 

Tillgång till social kontakt 

Vissa djur är sociala och lever i olika former av gruppkonstellationer. Till exempel 

hästar, hundar och kanariefåglar. De är beroende av artfränder för att trivas och 

må bra. Ett flockdjur som tvingas leva ensam uppvisar ofta beteendestörningar. 

Andra djur är solitära, dvs. lever ensamma. Till exempel guldhamster eller iller, 

Även dessa djur behöver tillgång till social kontakt. Det kan tillgodoses av oss 

människor eller andra djurarter inom synfältet som inte stör eller hotar det egna 

reviret. En del solitära djur kan uppskatta en artfrände medan andra inte vill veta 

av en vän. 

Är det tillräckligt? 

Låt oss säga att vi kryssat för JA i de kategorier ovan som är relevant för gerbiler. 

Är miljövälfärden för gerbilen optimal då? 

Låt oss titta på ett exempel nedan: 

 

Här ser vi en klassisk bur för små gnagare som ofta säljs i zoo fackhandeln. 

Buren har enligt Jordbruksverket godkända minimi-mått (Eventuellt inte för 4 

gerbiler likt exempelbilden) och uppfyller de flesta välfärdskategorier ovan, 
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bortsätt från badmöjligheter i vatten/gyttja samt möjlighet till utevistelse. 

Ändå är denna bur långt ifrån anpassad till gerbilens naturliga miljö. Därav kan 

man dra slutsatsen att en viss grundläggande miljövälfärd är uppnådd men 

miljön i sin helhet skulle kunna anses olämplig. 

Man skulle kunna uppnå samma miljövälfärds-kategorier med denna 

lösning på bur: 

 

Här har vi en något större bur som genast kan ge bättre utlopp för gerbilens 

rörelsebehov. 

Här ser vi en miljö som efterliknar de områden gerbilen härstammar ifrån i det 

vilda. Torra buskage, möjlighet att gräva, gömma sig mm. Samma kategorier 

uppfyllda likt buren i exempel 1, men betydligt mer anpassat till korrekt miljö. 

Här kan man dra slutsatsen att gerbilens miljövälfärd är mycket bättre. 

Det gäller alltså att se till hur arten väljer att leva i det vilda samtidigt som man 

ser till att alla välfärds-kategorier uppfylls för att öka välfärden ytterligare. 
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Vecka 2 – Hälsovälfärd 

 

 

Vad innebär hälsovälfärd? 

Hälsovälfärd innebär kortfattat fysisk hälsa. Den fysiska hälsan kan variera 

genom djurets liv och det finns stadier i livet där djuret är mer känsligt. 

Tillväxtfas, (unge) åldringsfas, (gammal) dräktig och digivande honor samt 

individer med nedsatt immunförsvar. 

För att kontrollera djurets hälsovälfärd är det viktigt att man lär sig vad man bör 

titta efter. Ni som har gått vår Djurskötarkurs har redan arbetat med ett 

förenklat besiktningsprotokoll som man kan göra hemma. Arbetar man med djur 

på arbetsplats är protokollet ofta mer omfattande än så. I detta stycke kommer 

vi inte att gå in så djupt på vad som är avvikande eller ej utan mer vad du ska 

undersöka. För er som vill veta med om hälsa och avvikande hälsoproblem 

rekommenderar jag vår Djurskötarkurs. 

Hälsovälfärd går ofta hand i hand med miljövälfärd. Det är ofta på grund av 

miljövälfärden som brister i hälsovälfärden uppstår. Till exempel oren miljö, brist 

på utrymme mm. 



23 
 

När man arbetar med hälsovälfärd letar man efter avvikelser i djurets mående. 

Man tittar på vissa saker och bedömer utifrån det man kan se och höra. 

Man kan ta vissa redskap till hjälp för att kontrollera mer noga, till exempel 

otoskop eller stetoskop. 

För att kontrollera sådant vi inte kan se eller känna med blotta ögat behöver vi ta 

djuret till en veterinär för vidare undersökning. Blodprov, röntgen mm görs 

endast av behörig personal.  

Innan du börjar besiktningen 

Innan besiktningen av djuret börjar finns det några saker du bör ta reda på. 

Om du är på en arbetsplats ska djuret ha ett eget individkort där information om 

djuret står skrivet. Om djuret inte har ett individkort behöver du samla in viss 

information och anteckna det i protokollet. 

Art, ras, ID-nummer, namn, ålder, kön, kastrerad/ej kastrerad, tidigare 

sjukdomar/åkommor samt vikt. 

Att samla in denna information gör att man får en bra inblick i individens hälsa. 

Vid eventuell medicinering kan man snabbt räkna ut dosering utan att behöva 

väga innan. 

Det kan också vara bra att ta reda på när djuret åt och gjorde ifrån sig sist. 
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Djuret vid första anblick 

Innan du går fram till djuret, observera djuret på avstånd i sin naturliga miljö (om 

möjligt) 

Titta efter hur djuret rör sig och om den beter sig annorlunda mot vad den 

brukar eller vad som anses normalt för arten. Verkar djuret nyfiket? Observerar 

den att du kommer fram? Haltar den? Verkar djuret alert eller slö? Stressad? 

Djur som vistas i flock kan man enklare bedöma ett avvikande beteende genom 

att observera de andra individerna i flocken. 

Genom att ta sig tid till att observera djuret på avstånd kan du upptäcka saker 

som du kan ha nytta av i din fysiska besiktning. Till exempel kan du se om djuret 

stödjer olika på sina ben eller om det finns en ovilja att röra sig trots att resten av 

flocken springer i väg. Vid ett sådant tillfälle kan det vara en god idé att se över 

eventuell smärta i ben eller buk som gör att djuret inte vill röra sig. 

Ibland stöter man på djurarter som man inte arbetat med tidigare. Då kan det 

vara svårt att veta vad som anses normalt och inte. Läs därför på ordentligt om 

djuret du ska möta så att du enklare kan göra en bedömning. Ta hjälp av 

sökmotorer och andra seriösa hemsidor/studier och undvik forum eller tips från 

sociala medier där vetenskaplig grund saknas. I vår Djurskötarkurs kan du lära 

dig mer om avvikande hälsoproblem och vad du ska titta efter vid besiktningar. 

I vår Djur Säkerhetskurs får du lära dig hur du hanterar olika djurslag på ett 

säkert sätt. 

Nos/näbb 

När du börjar din fysiska besiktning börjar du framifrån och arbetar dig bakåt. 

Tänk på att djur oftast står still en begränsad tid innan de tröttnar. Det kan 

försvåra undersökningen. Arbeta därför metodiskt, lugnt och välplanerat. 

Titta här efter avvikelser som hör till nos och luftvägar. Titta efter fysiska 

avvikelse roch lyssna samtidigt på andningen. 

Mun/tänder/tunga 

Börja med att känna på utsidan av käken efter avvikande svullnader eller ömhet. 

Titta därefter igenom samtliga tänder (incisivier, canin, premolarer samt 

molarer) och titta efter rodnader eller svullnader i tandköttet. Glöm heller inte att 

titta efter avvikelser på tungan och känn efter om djuret har dålig andedräkt som 

kan tyda på inflammation eller sjukdomar. 



25 
 

Ögon 

Till ögon hör även ögonlock och tårkanaler. Du tittar efter onormala 

färgskiftningar, sekret, missfärgningar och ögats funktion. 

Öron 

Till öron hör ytteröra, inneröra och hörselgång. Du tittar efter sår, orenheter eller 

dålig odör. 

Horn 

När du undersöker horn tittar du efter avvikelser som kan vara av obehag för 

djuret. Du tittar efter större sprickor samt känner efter så att båda hornen har 

lika temperatur. Förhöjd- eller avsaknad av värme i hornen kan tyda på inre 

skador. Tänk på att horn normalt sätt är varmare i roten än längst ut på toppen. 

 

Hud 

Ett enkelt sätt att se huden även på päls/fjäderklädda djur är att dela på den med 

hjälp av fingrar eller att blåsa i pälsen för att få den att dela på sig. Det ska inte 

finnas orenheter, mjäll, sår eller andra avvikelser. Titta igenom hela djuret. 
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Päls/fjäderdräkt/fjäll 

Här bedömer du pälsens/fjädrarnas kvalité och täthet. Det ska vara fritt från 

orenheter, smuts, fett och skador. 

Här kan du även ange om djuret är i ruggning, fäll period eller öms och huruvida 

djuret är påverkad av det. 

Mage/hull 

Gör först en bedömning av bukens spänst och titta efter uppblåsthet eller 

ojämnheter i buken. Här bedömer du också djurets hull, övervikt eller undervikt. 

Använd tabellen nedan som hjälp för att känna djurets hull. 

Klicka på respektive bild för att öppna i större fönster. 

• 

Gris 
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• 

Rygg framifrån/bakifrån 

• 

Hund 
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• 

Katt 
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• 

Kanin 

• 

Häst 
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Leder 

Känn igenom djurets leder, där ska ej finnas svullnader, eller radierande värme 

utöver den vanliga kroppsvärmen. Du kan också bedöma eventuell stelhet i leder 

genom att böja och se hur djuret reagerar vid beröring. Det bör heller inte låta 

vid böjning av leder. Var försiktig med böjning av känsliga leder, utgå ifrån din 

egen och djurets förmåga. 

Muskler 

Genom att känna igenom djurets muskler kan du bedöma om där finns stelhet, 

svullnader, ömhet eller avsaknad av muskelmassa. Detta görs genom att fysiskt 

känna igenom hela djuret vid samtliga muskelgrupper. 

Avföring/kön/anal 

Genom att kontrollera avföringen kan du få viktig information om djurets hälsa. 

För att göra den bedömningen behöver du ha kunskap om hur artens avföring 

ska se ut i normala fall. 

Här kan du även ange om djuret är i brunst eller om det finns andra avvikelser 

med kön eller anal. 

Svans 

Kontrollera svansens utseende, form och funktion. Svansen är en förlängning av 

ryggraden och fyller för många djur en viktig funktion. 
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Hjärtfrekvens 

Man anger hjärtfrekvens i slag per minut. Detta kan göras med hjälp av att fysiskt 

räkna hjärtslag under en minut, antingen genom att känna puls eller lyssna på 

hjärtat. Du kan också räkna slag per minut genom att räkna slagen under 15 

sekunder och gångra med 4. (15 sekunder x 4 = 60 sekunder) Det sistnämnda är 

bra för djur som har svårt att stå stilla eller när det finns begränsat med tid. 

Andningsfrekvens 

Man anger andningsfrekvens i andetag per minut. Detta kan göras med hjälp av 

att fysiskt räkna andetag under en minut, antingen genom att titta på 

bröstkorgens höjning och sänkning eller genom att lyssna på lungorna. 

Du kan också räkna andetag per minut genom att räkna andetagen under 15 

sekunder och gångra med 4. 

(15 sekunder x 4 = 60 sekunder) Det sistnämnda är bra för djur som har svårt att 

stå stilla eller när det finns begränsat med tid. 
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Temperatur 

Det är viktigt att ha kunskap om djurartens normaltemp för att kunna avgöra om 

djuret har feber eller för låg temperatur i kroppen. För att kontrollera 

kroppstemperatur används en termometer för de djurslag som går. 

Små djur så som hamstrar, råttor, möss mf. går inte att kontrollera kroppstemp 

med termometer. 

Sjukdomar/åkommor 

Här antecknas pågående eller tidigare sjukdomar eller åkommor som kan vara 

av relevans att veta vid besiktningen. Om djuret till exempel har problem med 

dålig andedräkt vid besiktningen kan det vara av relevans att nämna om djuret 

haft tidigare problem med tänder eller tandkött. Detta för att enkelt kunna se ett 

samband med tidigare sjukdomshistorik. Det är däremot inte relevant att veta 

om djuret haft exempelvis diarré en gång för 3 år sedan som berodde på något 

dåligt den ätit. Här ska du alltså inte stapla upp hela djurets sjukdomshistorik 

utan endast sådant som är relevant för nuvarande besiktning. 
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Vecka 2 – Miljöberikning 

Visste du att vissa hundraser har simhud mellan tårna? 

Vad är berikning? 

Nu när vi lärt oss om allt som måste finnas i djurens miljö för ett stimulerande liv 

är det dags att gå vidare med att lära oss om berikning. Till skillnad från allt 

”obligatoriskt” som måste finnas i hagen/hägnet/buren så är det också viktigt 

med berikning. Berikning är någonting man gör för att stimulera respektive 

djurarts naturliga behov och instinkter. Berikning kan liknas med utförandet av 

ett specifikt ”intresse” hos arten och det kan se ut på många olika sätt beroende 

på vad man önskar för specifikt resultat. Till exempel: 

En huskatt som bor inomhus, och som har all nödvändig inredning, har fortfarande 

vissa behov som kan vara svåra att tillgodose inomhus. Till exempel jaktinstinkt och 

födosökande. 

Här kan leksaksmöss vara till hjälp för att stimulera kattens jaktintresse. Man kan 

också, istället för att servera maten ur skål, gömma den på olika kluriga ställen efter 

en lekstund. På så sätt får katten först jaga ”maten” och sedan äta fodret på ställen 

den behövt söka sig fram till med hjälp av sitt luktsinne. 

Detta beteende är något som utförs hela tiden av en katt som lever vilt eller som lever 

ute. Stora delar av dagen går åt till lek och jakt. Byten och spännande dofter kommer 

naturligt ute i naturen. Något som inomhuskatten ofta gå miste om. 
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Att jobba med berikning i vardagen behöver inte vara svårt. Det finns många 

olika sorters berikning och du märker snabbt vad ditt djur uppskattar när du ser 

till artens naturliga behov. Vissa arter har större behov av att utföra vissa 

beteenden, men det kan också variera från individ till individ. Man kan dela upp 

berikning i sex olika kategorier; Födobaserad berikning, fysisk berikning, 

sensorisk berikning, social berikning och kognitiv berikning och miljöberikning.   

Viktigt att tänka på: 

1) Vilka är de naturliga beteendena och behoven för arten? 

2) Vilka speciella behov har just min art eller ras? 

3) Vilken berikning passar just mitt djurs personlighet, ålder och kön? 

4) Vilka beteenden får de inte utlopp för? 

5) Hur ska vi ersätta dessa? 

Varför är berikning så viktigt? 

Visste du att katter uppfattar ljud med högre frekvens än både människan och hunden? 

Om vi återgår till exemplet om huskatten som bor inomhus och ser till vad katten 

går miste om när jakten och födosöket uteblir. 

Behovet att jaga är en medfödd instinkt, som inte alltid har att göra med om 

katten är hungrig eller mätt. Katten jagar alltså för jaktens egen skull. Det är ett 

nedärvt jaktbeteende djupt rotat i tamkatten. För kattens välmående är detta 
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något som den måste få utlopp för. 

När katten jagar håller den fullt fokus. Den använder alla sina sinnen för att söka 

upp, smyga på och attackera sitt byte. 

Det stimulerar hjärnan, luktsinnet, hörseln och synen. Själva jakten stimulerar 

också kondition, hjärtat, muskler och ämnesomsättning. 

Så tar man bort jakten, stimuleras inte alla dessa faktorer och kan på lång sikt 

även försämras. Berikning är alltså otroligt viktigt för alla djur som lever med oss 

människor i fångenskap. 

Födobaserad berikning 

Det är viktigt att kontrollera kvalitén på hö innan utfodring. 

Unken doft eller mögel är inte ovanligt och kan leda till hälsoproblem. 

Födobaserad berikning innefattar berikning som är kopplad till mat eller godis. 

Här kan man stimulera flera olika beteenden beroende på hur man bygger 

berikningen. 

– Gömma mat kan stimulera sökbehovet hos de flesta djur genom att låta djuret 

använda sitt luktsinne för att hitta maten. 

– Lägga spår av godisbitar eller matbitar stimulerar sökbehovet och ger samtidigt 

regelbundna belöningar när djuret hittar en matbit under spårets gång. 

– Försvåra matintaget kan göras genom att gömma maten i behållare av olika 

slag som måste öppnas för att komma åt maten. Här är det viktigt att anpassa 

momentet till respektive djurart så att det finns en möjlighet att i slutändan 
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komma in till maten. 

En burk med skruvlock kan fungera bra till en apa eller lemur men är olämpligt 

för en hund eller katt som inte har samma fysiska förutsättningar. 

Fysisk berikning 

En studie på apor visar att ungar som föds inomhus i stilla miljöer får sämre syn än de som 

växer upp i rörliga utomhusmiljöer. 

Fysisk berikning innebär att man stimulerar djurets fysik. Det kan vara rörelse, 

fysisk motion, hoppa, klättra, balansera, gräva, vandra, krypa under osv. Här 

gäller det åter igen att se till hur djuret gör i det vilda. För en hund är bra fysisk 

berikning promenader, löpturer och möjligheten att få gräva. Men en chinchilla 

har däremot ett klätterbehov och behov av att rulla sig i sand. Fysisk berikning är 

otroligt viktig för djurets kondition och muskler. 

Enligt SLU universitetsdjursjukhuset är ett av de största 

hälsoproblemen hos våra husdjur idag övervikt. Så mycket som varannan hund 

och katt visade sig lida av övervikt i en studie. Överviktiga hundar och katter 

löper mycket högre risk att drabbas av diabetes, ledproblem och hjärtsjukdomar 

och får därigenom en kortare livslängd och sämre livskvalitet. 
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Sensorisk berikning 

Visste du att maskrosor är en riktigt nyttoväxt, fullproppad med näringsämnen! 

 

Sensorisk berikning innefattar inslag i djurets miljö som stimulerar dess sinnen, till 

exempel hörsel, känsel, syn och lukt. I det vilda möter djur dagligen varierade 

sensoriska stimuli, från exempelvis synintryck och olika typer av ljud och dofter, 

något de ofta går miste om till viss del i fångenskap. 

Lik all annan berikning behöver man se till att även denna berikning är i enlighet 

med det som är naturligt för arten och fundera över vad man önskar uppnå med 

berikningen. 

Johanna Stenfelt – SLU skriver i sin studie om berikning från 2020: ”Graham et al. 

(2005) undersökte effekten av olika dofter på beteendet hos hundar i hundhem, med 

hjälp av aromalampor som med värmeljus värmer upp doftoljor. Lavendel, men även 

i viss utsträckning kamomill, visades i studien ha en tydligt lugnande effekt med 

signifikant ökad vila och minskad vokalisering jämfört med när inga oljor användes. I 

motsats fann författarna att pepparmint och rosmarin hade en uppiggande effekt 

där hundarna vilade mindre och rörde sig mer än när inga oljor användes. 

Författarna såg även en ökning av vokalisering framför allt vid användning av 

pepparmint. Inga tecken visades på habituering. Binks et al. (2018) byggde vidare på 

studien av Graham et al. (2005) och undersökte effekterna av vanilj, kokos, ingefära 

och valeriana. Doftoljorna droppades denna gång i stället på mikrofiberdukar som 
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sedan placerades hos hundarna. Samtliga fyra dofter visades ha en lugnande effekt 

med minskad rörelse och förflyttning i boxen, samt minskad vokalisering. Författarna 

kunde visa att hundarna både vilade och sov mer med samtliga dofter, men att kokos 

och ingefära var de dofter som hade störst effekt på framför allt sömn. I en större 

studie av Uccheddu et al. (2018) undersöktes förändringar i beteende och 

kortisolnivåer som respons på doftberikning. Totalt utrustades 110 hundar i 

hundhem med bomullshalsband doftsatta med olika doftoljor. Författarna fann 

sänkta kortisolnivåer för 11 hundar med lavendeldoftande halsband, och positiva 

beteendeförändringar med indikationer på reducerad stress och ökad avslappning i 

samband med bland andra pomerans, cypress, lager och rosengeranium.” 

– Johanna Stenfelt – SLU. 

Social berikning 

Visste du att hundar gör lekinviter mot andra hundar och förväntas leka schysst med 

varandra? Annars slutar leken. 

Socialt samspel är viktigt för alla djur sociala (flockdjur) som 

solitära (ensamlevande). Dock i olika utsträckning och omfattning. 

Det sociala kan innefatta putsande och vård inom gruppen. Samarbete genom 

jakt, spår eller träning. Att inte uteslutas från flocken. Lek som varvas med kel. 

Att tillåta individen kommunicera med andra individer genom lek och språk. 

Social berikning behöver på något sätt stimulera dessa faktorer. Enklast genom 

att ha en artfrände till socialt levande djur eller tillfälligt möta andra individer om 
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det kan ske på ett riskfritt sätt utan att innebära stress. 

Även ett solitärt levande djur behöver få någon form av social stimulans. Det kan 

utgöras av oss människor, möte med artfrände för parning eller upplevelse av 

andra arter i närmiljön som inte hotar eller stressar det egna reviret. 

Kognitiv berikning 

 

Kognitiv berikning syftar till att ge djuren artanpassade och lagom svåra problem 

som de både behöver arbeta kognitivt och interagera med för att lösa. Ett enkelt 

exempel är ett aktivitetsspel likt bilden ovan. Här har vi både en kognitiv- och 

födobaserad berikning i samma. Det kognitiva är att lösa aktivitetsplattan för att 

komma åt maten eller godiset. 

Det kan och utgöra flera moment innan belöningen kommer. 

Till exempel: 

– Låt hunden hitta en gömd ”target” och sätta tassen eller nosen mot objektet. 

– När hunden klarat första momentet kommer ett belöningsljud ifrån människan 

som sedan delar ut ett pussel för hunden att lösa, till exempel aktivitetsspelet på 

bilden. 
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Här måste hunden tänka på momenten i rätt ordning för att det ska bli rätt. 

Viktigt är att endast använda sig av positiv förstärkning för att inte skapa 

frustration i svåra moment. 

Vad är målet med berikningen? 

Visste du att hundar ofta synkar sina lekinviter för att visa att man inte vill den andre illa? 

För att skapa en berikning behöver man först lära sig om djurarten som ska ha 

berikningen. Fundera sedan ut vad som är målet med berikningen. Är det att öka 

djurets fysiska aktivitet? Locka djuret att använda sitt luktsinne? 

Oavsett mål behöver du anpassa berikningen och samtidigt se till att syftet och 

berikningen är naturlig för djurarten. 

Om man tar en enkel foderboll som exempel: 

En boll fylls med godis som trillar ur ett eller flera hål. En apa, hund och kanin 

kommer att aktivera sig på olika sätt med samma föremål beroende på vad som 

är naturligt för arten. Apan kommer använda sina fingrar för att pilla ut godiset 

ur bollen för det är så apor söker föda i naturen. Hunden kommer använda sin 

nos för att känna doft, putta och tassa på bollen och en kanin kommer att 

försöka gräva fram godiset. 

Här kan man fundera på om bollen kan bytas ut till något annat för att passa 

respektive art bättre. 
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När du gjort din berikning är det bra att studera djuret medan berikningen 

används och se hur djuret beter sig med föremålet. 

Utvärdera: uppnådde berikningen önskat resultat och verkar djuret tycka om 

det? Vad väcker berikningen för känslor och beteende hos djuret? Frustration? 

Nyfikenhet? Rädsla? Jaktlust? 

Minska stressbeteenden/onaturliga beteenden 

Om målet med berikningen är att minska stressbeteenden är det viktigt att först 

analysera vad som orsakar stress hos djuret. Är det onaturlig miljö? För lite 

rörelsemöjlighet? För lite sysselsättning? 

Anpassa berikningen för att locka till positiva upplevelser för djuret. Att införa en 

svår kognitiv berikning kan bli ännu ett stressmoment för ett redan stressat djur. 

Istället kanske en sensorisk berikning är lämpligare, ytterligare en koja eller 

gömställe för att ge djuret ökad trygghet. 

Mental stimulering 

Har du ett djur som har svårt att komma till ro och som verkar behöva mer än 

fysisk träning för att vara nöjt. 

Här kan en kognitiv berikning vara lämpligt. Ett pussel att lösa för godisbelöning 

eller ett doftspår att följa. Anpassa pussel och doftspår till respektive djurart och 

se till vad som är naturligt. 

Fysisk stimulering 

Fysisk stimulering kan vara allt från långpromenad, joggingtur eller simtur 

beroende på vad som är lämpligt för djuret. Fysisk stimulering kan också vara 

behagliga/naturliga ljud eller en ny halmbädd att böka runt i. En fysisk 

stimulering ska vara behagligt för djurets sinnen. 

Uppmuntra till reproduktion 

För att uppmana djur till reproduktion behöver man åter igen lära sig om vad 

som är naturligt för arten. Hur går uppvaktningsbeteende till? Vad har djuret för 

rutiner inför parning och dräktighet? Behövs något visst bomaterial? 

Temperatur? Luftfuktighet? 

Vad kan du berika med för att uppmuntra till beteenden som är kopplade till 

reproduktion? 
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Undervisningssyfte 

En berikning kan också göras för undervisningssyfte. Här bör man lägga mer tid 

på dokumentation för att kunna utvärdera berikningen flera gånger samt lära ut 

syftet till andra. 

Finns det någon risk med 

berikningen? 

Visste du att valpar leker för att förbereda sig för verkliga situationer senare i livet? 

Gör en bedömning av berikningen innan du placerar den hos djuret. Vad finns 

för risker med denna typ av berikning? Kan djuret fastna? Klämma sig? Kan det 

innebära svårigheter eller risker för kollegor som arbetar i samma utrymme? Kan 

djuret använda berikningen för att rymma? Kan djuret sätta i halsen? Kan det 

innebära stress eller obehag för djuret? 

Ställ dessa frågor till dig själv och glöm inte att observera djuret när du väl 

introducerat berikningen för att se om du missat några risker. 
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Tidsåtgång? 

Det kan vara en god idé att ta reda på tidsåtgången för att skapa berikningen. 

Som husdjursägare kanske man ibland känner att tiden inte räcker till för extra 

berikningar i vardagen. Att ta reda på hur lång tid en typ av berikning tar, inser 

man snabbt att det inte behöver vara alltför tidskrävande. Ur ett 

djurvårdarperspektiv kan det vara bra av samma orsak, tidspress och 

personalkostnad. Kan man underlätta berikningar genom att förbereda fler 

berikningar åt gången så att det går snabbare när man väl lägger fram 

berikningen? 

Kostnad? 

Berikningar kan vara billiga eller dyra att skapa. Det är bara vår fantasi som 

sätter gränser. 

Man kan skapa roliga berikningar av saker från naturen eller saker vi 

återanvänder från vårt dagliga svinn. Till exempel toarullar med godis i, doftspår 

med kryddor, kli-stolpar av gamla sopkvastar mm. Det behöver inte vara dyrt 

eller omfattande. 
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Vecka 3 – Träning 

 

Grundläggande träning 

Att träna djur kan vara en stor del av vår vardag. Är det husdjur kan det vara allt 

ifrån att inte dra i kopplet, inte bitas i fingrarna, komma på kommando mm. Är 

det vilda djur eller landbruksdjur vi arbetar med kan träningsmomenten se helt 

annorlunda ut. Där handlar det oftare om förflyttning, kliva på transporter, ta 

blodprover eller kliva upp på våg. 

Oavsett varför vi tränar våra djur eller för vilket ändamål så finns det ändå vissa 

grundprinciper att ta hänsyn till för att nå önskat resultant samtidigt som 

träningen ska upplevas positiv och givande för både oss och djuren. Allt handlar 

om en gemensam förståelse och trygghet sinsemellan. Det är alltid vi som bär 

det yttersta ansvaret för att träningspasset ska upplevas positivt och givande. 

Tyvärr är det inte alls ovanligt med felaktig eller inkonsekvent träning. Och ibland 

tränar vi in beteenden hos våra djur utan att vi ens är medvetna om det. Vilket i 

slutändan kan bli problematiskt. 

I denna lektion ska vi gå igenom grundprinciperna med djurträning så att du ska 

få en grund stå på för att utveckla träningsmoment vidare. Vi bör alltid utgå ifrån 
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att skapa positivitet med träningsmoment snarare än frustration och 

bestraffningar. 

Förstärkning & Bestraffning 

Djur och människor lär sig hela tiden genom att tolka olika signaler och resultat. 

Det innebär att vi lär djuren saker även om vi inte planerar att göra det. Därför är 

målinriktad träning viktigt och det kräver noggrann planering och förståelse för 

momentet. Det krävs också tydlighet, tid och tålamod. 

Ställ dig ofta frågorna: vad vill jag uppnå och varför? hur ska jag lägga upp 

träningen, både för tillfället och på lång sikt? Vad motiverar djurindividen som jag 

ska träna? Är det godis, leksak eller kel? Vad har jag för förutsättningar för att 

lyckas bra? 

Det är jätteviktigt att vara medveten om hur vi beter oss och hur vi agerar i vår 

träning för att förstå vad djuret uppfattar för känslor av det vi gör. Nedan listas 

de förstärkningar och bestraffningar som finns och vad det får för konsekvenser 

för djuret. 

När vi använder oss av förstärkningar i vår träning ökar vi chanserna att 

beteendet utförs igen. 

När vi använder bestraffningar i vår träning minskar chansen att beteende 

utförs igen. 

 

Förstärkningar Bestraffningar 

Positiv förstärkning 

– Något vi gillar tillkommer 

– Känsla av glädje 

Positiv bestraffning 

– Någonting vi ogillar tillkommer 

– Ger känsla av obehag och rädsla 

Negativ förstärkning 

– Något vi ogillar tas bort 

– Ger känsla av lättnad 

Negativ bestraffning 

– Något vi gillar tas bort 

– Ger känsla av besvikelse och frustration 

 

Positiv förstärkning 

Positiv förstärkning är den träningsmetod vi bör sträva efter att arbeta med. 

Därför att det lämnar djuret med positiva känslor både för metoden och för 

resultatet. 

Ett exempel på positiv förstärkning kan vara: 

Vi ska lära en hund att komma på kommando. Så fort hunden springer fram 
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emot oss belönar vi hunden med en godisbit. Hunden förstår då att syftet är att 

komma till dig och där får den någonting gott. Hunden känner sig nöjd och glad 

över att komma fram till dig. 

Negativ förstärkning 

Negativ förstärkning används också ofta inom djurträning. Speciellt när man 

precis sätter igång med en del träningsmoment. Det ger djuret en känsla av 

lättnad när djuret gör rätt, fram tills dess upplever djuret ett visst obehag. 

Ett exempel på negativ förstärkning kan vara: 

Vi ska lära en hund att sitta. För att få hunden att förstå att rumpan ska ner i 

golvet kan vi fysiskt trycka ner rumpan. När hunden sitter ner släpper trycket 

(obehaget). 

Positiv bestraffning 

När man arbetar med bestraffningar ger man alltid djuret negativa känslor för 

både träningen och resultatet. 

Dock är det inte ovanligt att bestraffningar förekommer i träningsmoment där 

man som djurägare inte är medveten om sitt eget agerande och handlar i affekt 

eller frustration. 

Ett exempel på positiv bestraffning kan vara: 

Vi ska lära en hund att inte dra i koppel med hjälp av strypkoppel. När hunden 

börjar dra i kopplet uppstår obehag eller smärta när snaran dras åt. Vilket 

signalerar till hunden att beteendet ska uppfattas med obehag/smärta. Det är 

tyvärr inte ovanligt att hundägare kontrar drag i kopplet med att rycka tillbaka. 

Det är också en positiv bestraffning. 

Negativ bestraffning 

Negativ bestraffning innebär att något positivt tas bort när ett visst beteende 

utförs. 

Ett exempel på negativ bestraffning kan vara: Vi ska lära hunden att sitta. Du 

ber hunden att sitta men hunden lägger sig ner istället. Godbiten, som var 

ämnad för hunden vid rätt typ av beteende, äter man istället upp själv. 

(eller gömmer bakom ryggen) 
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Brygga/Bridge 

En brygga eller bridge används ofta inom djurträning. En brygga är en 

belöningsmetod där man talar om för djuret att den gjort rätt. Direkt efter 

kommer den faktiska belöningen som kan vara en godisbit. En vanlig brygga som 

många känner till är en klicker eller visselpipa. Alltså ett läte som alltid låter lika 

dant som kommer direkt när rätt beteende utförs. Därefter ger man godis eller 

beröm. 

Det är inte ovanligt att en brygga används felaktigt och man klickar och visslar för 

minsta lilla eller vid fel tillfällen. 

Det kommer att skapa förvirring och osäkerhet för djuret. 

Det är viktigt att man är konsekvent med vilka beteenden man ska belöna så att 

djuret förstår VARFÖR man visslar eller klickar. Visslet eller klicket ska INTE vara 

kommandot. 

Brygga byggs upp på följande sätt med klicker: 

Kommando -> rätt beteende -> klick -> belöning. (Sitt -> hunden sätter sig -> klick -

> godisbit) 

Target/Prompt 

En target eller prompt är en slags förlängning av din arm, kan man säga. Ofta är 

en target en pinne med en boll i ena ändan. Syften med en target är att kunna 

forma beteenden och leda djuret åt rätt håll. 
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Till exempel: Du vill undersöka en häst under hakan, öva in att hästen ska följa 

target med sin mule så att du kan styra hästens huvud för att kunna genomföra 

undersökningen på ett enkelt sätt. 

En target kan övas in tillsammans med en brygga om man vill. 

Videon nedan visar en träning med target i startskede. 

 

Vecka 3 – Stereotypt beteende 

 

Vad innebär stereotypt beteende? 

Stereotypt beteende är ett upprepande beteende som saknar social funktion. 

Det kan till exempel vara en rörelse eller ett läte som upprepas utan att det finns 

någon mening bakom det. Att springa runt i en cirkel, vagga med kroppen, 

springa fram och tillbaka längs samma vägg eller gräva frenetiskt mot hårt golv. 

Beteendet verkar ge någon form av självstimulering och ses ofta hos djur som 

lever i misär, under kraftig stress eller i onaturliga miljöer. 

Om man någon gång sätt elefanter i fångenskap i exempelvis Thailand där de 

ofta används som turistattraktioner kan man ibland se hur de står och vaggar 
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fram och tillbaka när de inte bär turister. Ofta är deras fram- eller bakben 

ihopsatta med kedjor för att förhindra att de går i väg. Elefanterna arbetar 

många timmar om dagen och har ingen eller väldigt lite möjlighet att utföra sina 

normala beteenden. Ofta använder elefantskötarna smärtsamma metoder för 

att tvinga elefanterna till lydnad. Det är en baksida av turismen som man sällan 

ser. 

Det konstant vaggande beteendet elefanterna utför är ett exempel på stereotypt 

beteende. Det är väldigt sällan man ser något liknande bland vilda, välmående 

elefanter. 

Ett annat exempel ses ofta hos det vanligt förekommande husdjuret hamster. 

Många svenska familjer har någon gång haft en liten hamster som husdjur. Det 

är vanligt att man skaffar en hamster som första husdjur till sig själv eller sina 

barn. “Ett lättskött djur som inte kräver speciellt mycket” brukar många påstå. Ändå 

är det ett av de husdjur som ofta lever i helt felaktiga miljöer och som uppvisar 

både aggression och stereotypa problembeteenden. 

Kanske har du någon gång sätt youtube-videos som cirkulerar med hamstrar 

som springer runt i cirklar och gör bakåtvolter ur matskålen. Eller klättrar upp i 

gallertaket för att sedan släppa taget och klättra upp igen? Många skrattar 

hjärtligt åt dessa tokiga beteenden och förstår inte allvaret i dom. 

Brist på naturlig miljö 

Brist på naturlig miljö är vanligt för mindre sällskapsdjur så som gnagare, 

kaniner, fåglar, möss m.fl. Kanske beror det på att mindre djur ofta anses 

”enkare” och som förstagångs djurägare lägger man inte ner mycket tid på 

forskning kring djuret och dess leverne. 

Miljön i djurets omgivning extremt viktig för dess välmående. Om man åter tar 

en hamster som exempel så lever de naturligt sätt på stora områden i halv-

ökenmiljöer. De lever i gångar under marken och samlar bomaterial i form av 

torrt gräs och löv. De springer distanser som motsvarar flera mänskliga maraton-

lopp under en natt. Något som den knappast får möjlighet till att göra i 

fångenskap. 

I stället hålls hamstern ofta i små, färgglada plast- eller galler burar med 

dekorativa ost-hus i plast, dammigt kutterspån och i en miljö som oftare liknar 

ett barn-tivoli än en ökenmiljö av naturmaterial. 

Det är inte ovanligt att hamstern till slut börjar uppvisa stereotypa beteenden i 

form av frenetiskt grävande i ett hörn eller upprepande slickningar på glas eller 

tuggande på galler. 
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Brist på social kontakt 

En annan bidragande faktor till stereotypt beteende kan vara brist på social 

kontakt. Framför allt för flocklevande djur som hålls ensamma. Kaniner, marsvin, 

hästar, grisar m.fl. 

En stor del av livet för flocklevande djur innefattar kontakt med artfränderna. 

Flocken bidrar till trygghet, kommunikation, omvårdnad, värme och lek. 

Även solitära djur behöver någon form av social kontakt. 

Felaktig social hållning 

Felaktig social hållning kan också trigga stereotypa beteenden för en eller flera 

individer. 

Antingen likt exemplet ovan eller att man håller solitära djur i flock. 

Det kan också vara så att arten naturligt lever i familjeflockar men nu vistas med 

individer som inte är besläktade. Eller att arten lever naturligt lever i harem-

flockar men nu tvingas leva med endast hanar. I vår Djurskötarkurs kan du lära 

dig mer om olika gruppkonstellationer. 

 

Oförmåga att utföra beteenden 

Denna kategori kan knytas samman med samtliga ovanstående kategorier. 

Beteenden som djur naturligt utför görs i samband med miljö, artfränder, 

utrymme mm. 

Ger man inte en kanin utrymme att skutta och gräva kan depression eller 
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stereotypa beteenden uppstå likväl som om man inte ger en hund promenader 

eller en katt klös- och klättermöjligheter. Vissa individer är känsligare för stress 

än andra, stereotypt beteende uppstår inte vid minsta brist på välfärd utan 

under långvarig, kraftig stress eller felaktig hållning. 

Brist på utrymme 

Brist på utrymme är vanligt förekommande hos många djur i fångenskap om 

man jämför med hur arterna väljer att leva i det vilda. Med begränsade 

utrymmen kommer också begränsade möjligheter att leva naturligt likt alla 

ovanstående kategorier. 

Som djurägare/djurskötare behöver man se till Jordbruksverkets minimi-mått när 

man väljer bur/hägn till sina djur. Jordbruksverket anger dock minsta möjliga 

tillåtna yta för arter att vistas på. Det betyder inte är det är det är det lämpliga 

måttet att hålla djur på. Utrymmena behöver vara betydligt större. 

 

Smärta/sjukdomar 

Smärta och sjukdomar som inte behandlas i tid kan på sikt bidra till att djur på 

egen hand försöker ”trösta” sig genom att uppvisa stereotypa beteenden. Enligt 



52 
 

svensk lagstiftning har vi som äger, sköter eller tillfälligt lånar djur ett juridiskt 

ansvar att skydda djur mot all form av fysiskt lidande och sjukdom. 

Trauma 

Ibland kan tidigare trauman i djurens liv ge bestående men som senare i livet 

kan visas i form av stereotypt beteende. Kanske har djuret i sin uppväxt levt i 

misär eller upplevt stress/smärta i vissa situationer. Liknande situationer senare i 

livet kan återskapa stress och stereotypa beteenden även om välfärden just nu 

är bra. 

Viktigt att tänka på i situationer som dessa är att inte ömka djuret och tycka synd 

om. 

Våra känslor av sorg, smärta och oro kan förstärka stress hos djuret. 
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Vecka 4 – Välfärdsproblem för vilda djur 

 
I lektionen nedan kommer vi att ta upp några viktiga delar av välfärdsproblem 

för vilda djur. 

Vi människor är tyvärr orsaken till dessa och många är med och bidrar till hoten 

utan att vara medvetna om det. Efter denna lektion hoppas jag att du ska få lite 

större förståelse för de vilda djurens välfärdsproblem, hur du kan hjälpa till samt 

hur stora organisationer arbetar idag. 

Att hjälpa vår vilda planet och vilda djur är ett enormt ämne och innefattar många 

olika delar. 

Vi kan göra mycket, mycket mer än de delar som tas upp i denna lektion. 
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Tjuvjakt & Illegal handel 

Handväskor, halsband, plånböcker, statyetter, bälten, pälsar mm. 

 

ARTIKEL DJURSKYDDET: 

Den illegala handeln med hotade djur är mycket stor och har drivit flera arter till 

utrotningens gräns. En del har redan försvunnit för alltid. Bakom handeln finns 

ofta kriminella nätverk och tjuvjakt som i många fall medför ett stort lidande för 

djuren. 

Tullverkets beslag av utrotningshotade växter och djur har fördubblats på fem 

år. Under 2011 gjordes 29 beslag varav de flesta gjordes i postflödet vilket tyder 

på att det blir allt vanligare att köpa den här typen av varor på internet. Det 

uppger Tullverket i ett pressmeddelande. 

– Vi ser en ökning av beslagen i postflödet från länder utanför EU. Vi tar också en 

del i resandeflödet på Arlanda och Landvetter. Det mesta vi tar är döda djur eller 

produkter av utrotningshotade djur eller växter, men även levande eller 

halvdöda djur förekommer, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket. 

Efterfrågan skapar tillgång och det är på de hotade arters bekostnad. För ett tag 

sedan grep Polisen två män i Stockholm misstänkta för att ha handlat med 

noshörningshorn. 

— Många tjänar stora summor pengar på den här handeln samtidigt som djuren 
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behandlas på ett grymt sätt. Tjuvjägarna tar hornen och lämnar djuren att dö. 

Det är viktigt att det inte finns köpare och efterfrågan på dessa produkter för att 

vi ska få ett stopp på handeln, säger Andrea Ljung på Jordbruksverket, som 

arbetar med handel med Cites-listade arter. 

Jordbruksverket och Tullverket uppmanar alla att inte köpa produkter av 

utrotningshotade djur och växter, varken på internet eller på resor. På många 

populära turistmål säljer man exotiska souvenirer som till exempel uppstoppade 

djur eller produkter som är tillverkade av delar från hotade växter eller djur. 

Genom att inte köpa sådana produkter ges de hotade arterna en större chans att 

överleva. Illegal handel och smuggling av utrotningshotade djur och växter kan 

dessutom ge fängelsestraff i upp till fyra respektive sex år. 

Handels med utrotningshotande djur och växter regleras av CITES, Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 

Konventionen är en internationell överenskommelse mellan länder och innebär 

att det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan 

särskilt tillstånd. 

https://tidningen.djurskyddet.se/2012/05/tullens-beslag-av-hotade-djur-okar/ 

Hur kan jag bidra? 

•  

https://tidningen.djurskyddet.se/2012/05/tullens-beslag-av-hotade-djur-okar/
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•  

•  
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•  

•  

Vilda djur hålls för underhållning och säljs som souvenirer. 

Det är inte alltid helt uppenbart att den vackra souveniren du håller i handen 

eller ser på internet är delar ifrån ett utrotningshotat djur. Finns det minsta 

misstanke om att produkten kommer ifrån djurdelar, köp inte. 

Är du osäker, köp inte. Hur trevlig säljaren än må vara. Så länge turism fortsätter 
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att betala pengar för djurdelar kommer tjuvjakten att fortsätta. Vi är en stor 

bidragande faktor till att marknaden är så lönsam som den är. 

Är du utomlands och ser något som verkar vara souvenirer av utrotningshotad 

art. Anmäl till landets myndigheter. 

Du ska heller aldrig betala pengar för underhållning med djur. Till exempel 

elefantridning, kamelridning, fotografier med tigrar, eller apor. Du ska också 

undvika djurshower där man använder sig av vilda djur. Detta är lönsamma 

affärsplaner, framförallt i turistområden. Elefantridning som många ser som en 

fantastisk upplevelse och ett minne för livet innebär i verkligheten långa 

arbetsdagar för elefanterna. De tränas med smärtsamma metoder så som påkar, 

krokar och piskor. När de inte bär turister står de ofta fastkedjade utan möjlighet 

till ett naturligt liv. Lika kan man säga om tigrar som framställs som tama för 

fotografering. Sanningen bakom är att det går åt stora mängder mediciner för att 

droga ner tigrarna under deras dagar med turister som gladligen betalar för ett 

fotografi. 

Djurshower med vilda djur som cyklar, gör volter eller spelar instrument kan 

också tyckas vara ett fantastiskt minne. Men absolut inte fantastiskt för djuren 

som behöver kämpa under onaturliga förhållanden. 

Du ska också vara försiktig med det du “gillar” och “delar” på sociala medier. När 

bilder och videos på vilda djur utanför sin naturliga miljö sprids på sociala 

medier medverkar du till en ökad efterfrågan av vilda djur som husdjur eller 

underhållning. Sociala medier har en enorm inverkan på trender som kommer 

och går. Ser folk en viral video av en söt apa som dansar eller en loris som någon 

har som husdjur så ökar efterfrågan att göra/ha lika dant. 

Det är inte heller ovanligt att tjäna pengar på sina sociala medier när videos eller 

bilder med vilda djur går viralt. 

Istället för att dela och gilla, tryck på anmäl. 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Skogsskövling & Fragmentering 

Försök, om möjligt att undvika produkter med soja eller välja certifierade 

sojaprodukter 

 

ARTIKEL WWF 

På bara 100 år har hälften av jordens regnskog försvunnit. Den värdefulla 

regnskogen är avgörande för planetens biologiska mångfald. Mer än hälften av 

alla landlevande djur- och växtarter lever här, på bara 7 procent av vår landyta. 

Regnskogen ger oss mat, mediciner och rent vatten – och är en nyckel för att 

bromsa klimatförändringarna. Trots det förstörs planetens regnskog i en 

oroväckande snabb takt. 

Den snabbt expanderande produktionen av råvaror som palmolja och soja 

innebär ett stort hot mot några av världens mest värdefulla naturområden. 

Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av 

oljepalmsodlingar. Extremt storskaliga odlingar av soja förstör unika 

naturområden när skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. 

Trots utökat skydd och stärkt lokalbefolkning så är inte farorna över. Fortfarande 

finns det en stor efterfrågan på snabba pengar genom timmer och utökade 

oljepalmsodlingar. 

Palmoljan är den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner 
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människor i syd och palmoljeproduktionen förväntas bli fyra gånger större år 

2050. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och 

ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och 

växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer. 

Urfolks hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen 

hotas. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår 

konsumtion har. Det behöver vi ändra på. 

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/ 

Hur kan jag bidra? 

Kött, mjölk, soja till djurfoder, palmolja, kakor, kaffe, schampo och tuggummi är 

bara några av alla de produkter som kan ha bidragit till förödande skogsskövling 

på vägen till din lokala livsmedelsbutik. Du kan enkelt vara med och motverka 

skogsskövlingen genom att välja bättre livsmedel. Vänd på förpackningarna du 

vanligtvis köper hem och läs i innehållsförteckningen. Välj produkter som inte 

innehåller palmolja och om du absolut måste, välj certifierad palmolja från 

hållbara odlingar. 

Den svenska konsumtionen av animaliska livsmedel har direkt koppling till 

sojaodling framför allt i Sydamerika. Till exempel blir Brasiliens soja mat till 

framför allt kyckling som produceras i Sverige, men även till grisar och kor. Den 

svenska livsmedelsmarknaden måste därför ställa krav på och stödja en mer 

ansvarsfull utveckling samt bidra till att utveckla en marknad för mer ansvarsfullt 

producerad soja. Försök, om möjligt att undvika produkter med soja eller välja 

certifierade sojaprodukter. 

EU-länderna är ansvariga för över 10% av den avskogning som sker globalt 

genom vår konsumtion. Våra livsmedel bidrar till förstörelsen av skogar i 

Amazonas och regnskogarna i Kongo och Indonesien. 

 

 

 

 

 

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/
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Nedskräpning & kemikalieutsläpp 

Koh Tao, Thailand. 

 

I EU använder vi 16 ton material per person och år. Av detta blir 6 ton avfall, 

varav hälften dumpas på en soptipp. 

I många EU-länder slängs det mesta avfallet fortfarande på 

deponier (soptippar), trots att en sådan avfallshantering är ohållbar. 

Hur kan jag bidra? 

Minska mängden och farligheten på sopor: 

Vi börjar enkelt. Se till att samtliga sopor du lämnar efter dig hamnar ordentligt 

på sopsorteringsstationer och återvinningscentraler. Var noga med att ta hand 

om farliga avfall som batterier, kemikalier och mediciner på rätt sätt. Släng inte 

dessa direkt i soppåsen utan se till att de hamnar i korrekta kärl på en 

återvinningscentral eller apotek. Sopsortering blir allt vanligare i stora delar av 

Sverige. 
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Men vi kan också börja ännu tidigare, redan i affären. Vi köper hem väldigt 

mycket skräp direkt ifrån affären som vi inte har användning för. Till exempel 

förpackningar som ligger förpackningar. Onödigt kan man tycka men låt oss ta 

tandkrämstuber som exempel: Många tillverkare placerar tandkrämstuben i en 

extra kartongförpackning. Den slänger vi direkt och den har ingen extra funktion. 

Bli medveten om dessa typer av produkter och välj produkter från tillverkare 

som inte har onödiga extraförpackningar. 

Återanvända: 

Försök att producera så lite skräp som möjligt genom att återanvända sådant 

som redan finns. Handla begagnat, sälj begagnat, renovera istället för att köpa 

nytt, minska onödig ny-konsumtion mm. Skippa engångsartiklar, 

engångsplastpåsar och papperspåsar från affären. Ta med egna tygpåsar som 

kan användas många gånger. På så sätt minskar också skräpet. 

Spola inte ner fel saker i avloppen: 

Vi tar vatten från naturen och släpper tillbaka det i naturen när vi använt det. 

Som tur är har vi idag reningsverk som renar vattnet från sådant vi smutsat ner 

det med. 

Det enda som får spolas ner i våra avlopp är avföring och toalettpapper. 

Ingenting annat. Ändå är våra reningsverk i Sverige hårt belastade av 

nedskräpning och farliga ämnen. Plast, tops, bomullspads, bindor, tamponger, 

snus, cigaretter, hushållspapper, våtservetter, matrester och fett är några få 

saker som fastnar i reningsverken varje dag. 

Visste du att toalettpapper är gjort för att lösa upp sig i vatten medan 

hushållspapper och våtservetter håller ihop som trasor vilket kan orsaka 

stop? 

Att spola ner matfett är också vanligt, det bidrar till stora fettsamlingar i rör och 

reningsverk. 
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•  

Koh Tao, Thailand. 

 

Medicin rester på rätt ställen: 

Medicin rester som kastas på deponier eller som spolas ner i avloppen får 

allvarliga konsekvenser för djur, natur och mikroorganismer. Det finns 

läkemedelsrester i vårt dricksvatten och det är viktigt att både 

läkemedelsindustrin och vi som använder medicinerna tar ansvar för att minska 

mängden läkemedel som når den känsliga vattenmiljön 

För att ge önskad effekt i människokroppen är många läkemedel framtagna för 

att vara svåra att bryta ner. Självklart ska läkemedlets medicinska verkan alltid 

prioriteras, men läkemedelsindustrin måste också utveckla mediciner som är 

mer lättnedbrytbara för att inte äventyra dricksvattnet och miljön.  

Spola aldrig ner kasserade eller överblivna läkemedel i toaletten och släng dem 

inte i soporna. Lämna alltid tillbaks gammal eller oanvänd medicin på ditt 

apotek.  

Undvik skadliga solkrämer: 

Tusentals ton solkräm hamnar i havet varje sommar. Mycket tyder på att vissa 

ämnen i dem kan skada såväl musslor i Östersjön som koraller i Stilla havet. 

Blåmusslan i Östersjön har en nära släkting som lever i Medelhavet och det finns 
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studier som indikerar att även den skadas av nanopartiklar av zinkoxid. Musslor 

är havens renhållningsverk. De filtrerar vattnet från organiska partiklar och 

omsätter näringsämnen. De är också en viktig födokälla för fiskar, sjöfåglar och 

marina däggdjur. Det finns alltså goda skäl till att undvika solkrämer som 

innehåller nanopartiklar av zinkoxid. 

Det andra ämnet som ofta ingår i fysiska solskydd är titandioxid. Det anses vara 

mindre farligt för havsorganismer än zinkoxid. Men det finns studier som 

indikerar att nanopartiklar av titandioxid kan orsaka cancer vid inandning. Enligt 

EU:s regelverk är det därför förbjudet att använda titandioxid i sprejbara 

solskyddsmedel – förbudet gäller också för zinkoxid. Båda ämnena är dock 

tillåtna i vanliga solkrämer, där de får utgöra upp till 25 procent av den 

bruksklara produkten, oavsett om de är i nanoform eller inte. 

För lite drygt ett decennium sedan kom den första rapporten som visade att de 

kemiska UV-skydden i solkrämer kan skada korallrev. Det var forskare från Italien 

som utförde en serie experiment vid korallrev i fyra hav. Forskarna inneslöt små 

ko-rallklumpar i påsar direkt på reven. Sedan tillsatte de antingen UV-skyddande 

kemikalier (bp–3 var en av dem) eller små mängder med solkräm från en rad 

tillverkare i påsarna. Koraller i påsar utan solkrämstillsatser fungerade som 

kontroller. 

Inom fyra dygn hade alla koraller som utsatts för solkrämerna och UV-skydden 

drabbats av blekning som är namnet på den sjukdom som uppstår när 

korallerna förlorar de fotosyntetiserande alger som de lever i symbios med. Det 

är algerna som ger korallerna deras färger, så när de försvinner blir korallerna 

kritvita. Om tillståndet varar för länge dör korallerna av näringsbrist. Forskarna 

kunde visa att de korallevande algerna blev extra känsliga för virusangrepp av 

UV-skydden och därför stötte korallerna bort dem. Blekning utgör ett stort hot 

mot korallreven och sjukdomens omfattning och utbredning har ökat i takt med 

de stigande temperaturer som följer med de pågående klimatförändringarna. 

Solkrämerna kan alltså förvärra situationen ytterligare, menar forskarna – som 

också har beräknat den totala mängden solkräm som hamnar i vattnet runt 

korallreven varje år. Och håll i er, det handlar om 4.000–6.000 ton. 

Forskarna har utgått från att 80 miljoner turister besöker korallrev varje år. 

Dessa turister använder 16.000–25.000 ton solkräm, varav en fjärdedel (4.000–

6.000 ton) hamnar i vattnet i samband med bad och strandnära duschning. 

Eftersom turisterna tränger ihop sig på några få platser så får 10 procent av 

världens koraller ta emot 90 procent av alla dessa ton med solkräm. Solkrämer 

utgör sannolikt ett hot mot korallerna i dessa regioner, menar forskarna. 
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Rob Greenfield – Trash Me 

Rob Greenfield är en äventyrare och aktivist inom miljöfrågor. Under år 2017 

bestämde Rob sig för att starta projektet “Trash me” för att på ett enkelt och 

ögonöppnande sätt visa människor hur mycket skräp vi alla producerar under en 

månad. Rob bestämde sig för att bära allt skräp han producerade under 1 

månad. 

Med hjälp av en bäranordning av hängslen och stora, genomskinliga plastpåsar 

gick Rob runt med allt skräp han producerat och människor fick ta lärdom av de 

dom såg. Nedan kan du se en video om Rob’s projekt Trash me. Notera dock att 

videon är på engelska. 

In Situ & Ex Situ 

Visste du att ordet lemur kommer från latinets lemures som betyder ”de dödas andar” 
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Vad innebär In Situ och Ex Situ? 

Globalt pågår arbete med att rädda och bevara utrotningshotade djurarter. Varje 

år uppdaterar IUCN, International Union for Conservation of Nature sin så 

kallade rödlista över utrotningshotade arter. Där ser man hur många individer 

man tror finns kvar av varje art. Man kategoriserar in djurarter i olika kategorier 

beroende på hur många man tror finns kvar. 

Utdöd  (EX) 

Utdöd i vilt tillstånd (EW) 

Nationellt utdöd (RE) 

Akut hotad (CR) 

Starkt hotad  (EN) 

Sårbar (VU) 

Nära hotad (NT) 

Livskraftig  (LC) 

Kunskapsbrist (DD) 

Ej bedömd (NE) 

 

In Situ är ett begrepp som syftar till att man arbetar med bevarande på plats i 

djurens naturliga miljö. Man bedriver forskning, utbildning, bevarande och 

arbetar för att minska hoten som finns på plats samt rädda de individer som 

finns kvar. Men det räcker tyvärr inte att bedriva bevarande In Situ därför att 

hoten vi lärt oss om ovan fortfarande är påtagliga och i vissa fall till och med 

ökande. Därför bedriver man även bevarande Ex Situ, som betyder “utanför 

djurens naturliga miljö” i till exempel djurparker och akvarium som är anslutna till 

olika seriösa djurparksföreningar som till exempel EAZA, WAZA, SDF mf. 

Det måste finnas ett samarbete mellan In Situ och Ex Situ projekt där man hela 

tiden arbetar tillsammans för att utbilda om hot och välfärdsproblem för vilda 

djur. Förhoppningarna för framtiden är att alla vi människor ska bli medvetna 

om hur vår livsstil påverkar vilda djur och deras välfärd och att hoten ska 

upphöra. Så att vi i framtiden kan njuta av vilda, friska, lyckliga djur i sin naturliga 

miljö. Där dom hör hemma. 

Men förändringarna börjar inte “där borta” eller “i andra länder” eller med “alla 

andra” utan med dig och mig. 

Rewilding Argentina 

Rewilding Argentina är en organisation som arbetar med förvaltningen av 

skyddade naturområden i Argentina samt restaurering av ekosystem och vilda 

djurpopulationer. Alltså en “In Situ” organisation. 

De har under många år arbetat med att eliminera hoten som funnits för djur och 

https://www.iucn.org/secretariat/about
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d_i_vilt_tillst%C3%A5nd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationellt_utd%C3%B6d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_hotad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Starkt_hotad
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5rbar
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ra_hotad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livskraftig
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskapsbrist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ej_bed%C3%B6md
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natur i området San Alonso Island i Iberá Park, Argentina. Detta är en kort film 

om hur ett utplanteringsprojekt går till, där man skickar djur från djurparker i 

Europa tillbaka till vilt tillstånd där de en gång funnits. 

Detta fungerar endast under förutsättning att människor eliminerat hoten 

vi lärt oss om i lektionen ovan. 

Så länge det pågår nedskräpning, skogsskövling, tjuvjakt, handel med 

souvenirer mm, så kan inga nya utplanteringsprojekt startas. 

 

Vecka 4 – Välfärdsproblem i olika kulturer 

 

Det finns olika typer av välfärdsproblem för olika djurgrupper 

och i olika kulturer. Kulturer i detta sammanhang menas allt 

ifrån olika länder/världsdelar men också olika branscher och 

typer av djurhållning. Vi ska gå igenom en del olika 

välfärdsproblem som finns hos husdjur, produktionsdjur, 

djurparker och hemlösa djur. Vi har valt att ta upp de problem 

som är vanligt förekommande. Det utesluter inte att det finns 

andra problem för respektive djurgrupp. 
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Välfärdsproblem för hundar & katter 

Oavsett om det är kära familjemedlemmar, väntar i shelters på sina föralltid-hem 

eller blir uppfödda till köttindustrin utomlands så kommer hundar och katter stå 

inför helt olika typer av välfärdsproblem. Vi kommer att lära oss mer om vad som 

orsakar dessa välfärdsproblem i vårt moderna samhälle och vad deras 

levnadsförhållanden har för påverkan på deras livskvalité. 

Vi ska också titta på vad vi vet om hur man kan öka välfärden för katter och 

hundar och vilka hinder vi kan stöta på för att förbättra deras livskvalité. 

Det spelar ingen roll om du själv äger ett husdjur eller ej. Hundar och katter 

spelar en stor roll för oss människor i vårt samhälle. Det är vårt ansvar att 

försöka förstå hur deras upplevelser påverkar deras välfärd. 

Hundar och katter blev domesticerade för tusentals år sedan. Sedan dess har de 

vart trogna följeslagare i våra vardagliga liv. Som assistansdjur, mat i vissa länder 

eller ett djur som vi helt enkelt delar våra gator tillsammans med. Alla känner till 

att hundar och katter är en stor del av det moderna samhället som sällskap till 

oss människor, speciellt för de ensamma och utsatta. 

Amerikanska veterinärmedicinska organisationen (A.V.M.A) har konstaterad att 

bandet mellan människa och djur är starkt existerande och hart vart så i många 

tusen år. Med det menas en ömsesidigt fördelaktig relation mellan djur och 

människa som är avgörande för välbefinnande och hälsa för båda parter. 

Många som går våra kurser har någon gång i sitt liv haft ett eget djur och minns 

det som en fin och underbar upplevelse. Man vet genom forskningsbaserade 

studier att äga ett djur har många hälsofördelar. Både ur hjärt- och kärl synpunkt 

på grund av ökad motion, lägre blodtryck, minskade stressnivåer och minskad 

depression.   

Så vi vet att människor får en ökad livskvalité av djur i sin närhet, men hur är det 

för djuren? Är vårt sällskap lika givande som deras eller blir dom lidande på 

något sätt? 
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Vi behöver börja med att nämna att hundar och katter kan delas in i fler olika 

kategorier. Beroende på vilken kategori som hunden eller katten befinner sig i, 

kommer deras välfärd att se väldigt olika ut. 

Vi antar att de flesta hundar och katter faller in i någon utav följande kategorier: 

Husdjur, hemlös, shelter/djurstall. Oavsett vilken kategori hunden eller katten 

befinner sig i kommer deras välfärdsbehov INTE att se olika ut. 

Man delar in djurs välfärd i följande 5 välfärdskategorier: Nutrition, omgivning, 

hälsa, beteende, mental sinnesstämning. 

Med nutrition menas en anpassad kost för arten och individen som ska vara 

tillfredställande för djuret att äta. 

Med omgivning menas djurets valmöjligheter till olika klimat och inredning för en 

stimulerande tillvaro. 

Med hälsa menas att djuret ska vara sjukdom och skadefri. 

Med beteende menar man ett naturligt, socialt berikande djur på djurens egna 

villkor. 

Mental sinnesstämning lägger grunden för djurs egenupplevda känslor. Man vet 

att djur kan uppleva bekvämlighet, nöje, intresse och självsäkerhet. 

Om vi ska titta på olika välfärdsproblem så behöver vi se dom utifrån dessa olika 

kategorier. Även om katters och hundars välfärdsbehov inte ändras så kommer 

en shelter/hundstall-hund ha helt andra välfärdsproblem än hunden eller katten 

som bor hemma hos oss som husdjur. 
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Det är många som antar att husdjur har den bästa välfärden utav alla kategorier 

av djur. Men så är inte alltid fallet. 

Det är till exempel väldigt vanligt för exempelvis hundar att ha brist på mental 

stimulering där de ofta blir lämnade ensamma under långa stunder medan vi 

arbetar eller går i skolan. Vi ser också ökande beteendeproblem så som 

separationsångest, aggression och förstörelse av inredning. Det vi ser är 

symtomen av något som är fel, beteendet vi ser är hundens sätt att hantera den 

stress som upplevs. 

Vi ser också en kraftigt ökande statistik av övervikt på många av våra husdjur 

som en direkt påföljd av djurägarens minskade tid för sina husdjur, andra 

prioriteringar och egenupplevda trötthet. Övervikt är också resultatet av 

överutfodring. Kanske på grund av skuldkänslor för att vi lämnat de ensamma 

eller inte hinner med det vi inser att djuret behöver och vill ha. Vår tid. 

Husdjur lider idag också av brist på egna val. Djurägaren bestämmer var djuret 

ska sova, vad den får leka med, när den får motionera, vad den ska äta och till 

och med om den får utföra sitt behov av att skaffa avkommor. 

Studier har gjorts i Storbritannien som visar att 35% av djurägare som lämnar 

sina djur på shelters/omplaceringshem/djurstall gör så för att de upplever att det 

inte har tid för sina djur. Ytterligare 85% av djurägare lämnade sina djur på 

grund av beteendeproblem. 

Det är fler husdjur som lämnas på omplaceringshem eller avlivas på grund av 

beteendeproblem varje år än husdjur som dör i smittsamma sjukdomar, 

tumörer och mag- tarm sjuksommar enligt statistik från USA och UK. 
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Katter, speciellt katter som bara lever inomhus, lider ofta av brist på mental 

stimulering och motion och till följd av det även kraftig övervikt. Katter har 

extremt välutvecklade sinnen som är anpassade för att smyga på, och döda små 

bytesdjur. När en katt bor inomhus dygnet runt blir dessa sinnen och behov 

outnyttjade eftersom att deras miljö sällan förändras. Det finns väldigt lite för en 

katt att sysselsätta sig med om kattägaren inte aktivt sysselsätter sin katt med 

sällskap, lek och berikning. 

Forskning visar att katter har anpassat sig väl med att bli serverad mat 1-2 

gånger om dagen. Men katten själv föredrar att få fler, mindre portioner mat 

flera gånger om dagen. Detta är ofta ett problem för djurägare som befinner sig 

på jobb eller skola större delen av dagen. Lösningen på detta är ofta att ge katten 

fri tillgång på mat. Vissa katter klarar av att reglera intaget själva och hålla en 

normal kroppsvikt. Men för många katter innebär det överutfodring och övervikt. 

Man kan också se att inomhuslevande multi-katt hushåll löper större risk för 

urinvägsinfektioner och sjukdomar som kräver veterinärvård än ensamlevande 

katter som har tillgång till utomhusvistelse. Det är för att katter är så kallade 

selektiva sociala varelser, alltså inget flockdjur på samma sätt som hundar. De 

väljer att leva ensamma och träffar bara andra katter tillfälligt för parning eller 

tillfälligt umgänge utanför det egna reviret. 

Stressfulla miljöer, olika människor som kommer och går och för få kattlådor att 

använda kan leda till stress för katten. Dessa är också direkt kopplade till 
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urinvägsinfektioner hos katt. 

Beteende problem hos katter så som klösningar och urinmarkeringar är alla helt 

normala beteenden. Vi människor upplever de som problematiskt när de utförs 

inomhus. Precis som hunden har katten också väldigt lite valmöjligheter över det 

som den upplever eller sysselsätter sig med inomhus. 

PDSA, People’s Dispensary for Sick Animals i England gjorde en studie år 2013 

där över 2000 djurägare deltog för att fastställa välfärden för husdjur och hur 

den kan öka. Man kom fram till följande: 

– 57% av kattägare med fler än en katt hade färre kattlådor än katter. 

– Endast 5% av kattägare såg till kattens vikt och hull innan man bestämde 

dagsgivan för mat. 

– 90% av kattägare uppgav att deras katt är rädd för någonting. 

– 41% av katter lever tillsammans med andra katter i samma hushåll. 

– 66% minskning av hundägare som låter sina hundar gå lösa utan koppel 

dagligen. 

– Endast 17% av hundägare såg till hundens vikt och hull innan man 

bestämde dagsvivan för mat. 

– 58% av hundar har aldrig gått valp eller hundkurser i ung ålder. 

– En ökning från 18% till 25% sågs där hundar lämnas ensamma mer än 5h 

om dagen. 

Så medan våra husdjur lever längre på grund av bättre djurfoder och 

veterinärmedicinsk forskning så har vi fortfarande en lång väg kvar att gå för att 

deras liv ska bli helt problemfria. 

Välfärdsproblem för hemlösa djur 

Herrelösa eller gatudjur kan till skillnad från husdjur njuta av friheten att göra sin 

egna beslut om var de äter, var de sover, vem de leker med, och vart de går. Men 

livet på gatan kan vara väldigt jobbigt. I vissa länder är herrelösa hundar är ett 

verkligt problem för människor. Sarajevo i Bosnien, till exempel, en stad med en 

mänsklig befolkning på 

cirka 370 000, har mellan 11 och 13 000 hundar som lever på dess gator. Men var 

kommer de alla ifrån? Tja, ursprungligen från husdjur. De har antingen kastats ut 

och övergivna av sina ägare, eller ägs men får gå fritt på gatorna. Dessa 

okastrerade hundar och katter får sedan ungar, och avkommorna är oönskade. 

Det finns uppskattningsvis 500 miljoner hundar i världen idag, och cirka 75 % av 

dem är herrelösa. Herrelösa hundar och katter finns i nästan alla länder i 

världen. Vissa länder är mycket effektiva i hanteringen av deras herrelösa hund- 

och kattbestånd, och har djurvårdare för att samla in dessa djur från gatorna, 
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många avlivas efter att ingen ägare vill kännas vid dom. Eller så kanske de har 

TNR – Trap, Neuter, Release program, på plats för att försöka hålla nere siffrorna. 

 

Domesticeringsprocessen innebär att vi människor kan välja vissa önskade 

eller föredragna egenskaper vid avel. Resultatet av denna process kan vara 

utvecklingen av en art som bättre passar in i det mänskliga idealet. 

Men en potentiell sidoeffekt är att arten kan bli mindre anpassad till en 

miljö utan mänsklig vård. 

 

Den herrelösa, tama hunden är inte längre en jägare som vargen och de måste 

ofta lita väldigt mycket på människor för att antingen mata dem och ta hand om 

deras hälsa. 

Tumörer, hudinfektioner, brutna ben och öppna sår är vanliga för herrelösa 

hundar. 

Enligt WSPA – World Society for the Protection of Animals, dör över tre 

fjärdedelar av valparna i utvecklingsländerna av sjukdomar såsom rabies och 

valpsjuka. Nästan ingen veterinärbehandling är tillgänglig för dessa hundar, och 

de lämnas att lida eller klara sig på egen hand. 

Herrlösa djur är ofta illa omtyckta av människor i deras närhet och kan ses som 

ett besvär, hot mot deras säkerhet eller hälsorisk av vissa. Detta kan leda till 

avlivning av gatuhundar genom att skjuta, slå och förgifta. Eftersom mänsklig 

tolerans minskar. 
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Katter är rena köttätare och har specifika näringsbehov. De kan inte överleva på 

en vegetarisk- eller proteinfattig kost, brist på tak över huvudet eller extrema 

miljötemperaturer. 

Hög dödlighet ses särskilt hos kattungar som är mest sårbara, eftersom de har 

ett underutvecklat immunförsvar. Trafikolyckor är en vanlig orsak till skada och 

död för gatukatten, med liten eller ingen veterinärbehandling tillgänglig. Och 

skadliga attacker från människor, inklusive förgiftning, där katter ses som en 

allmän olägenhet, på grund av slagsmål, avföring eller letande efter mat. I många 

fall det en riktig rädsla för rabiesöverföring. 

Trots alla utmaningar och osäkerheter som dessa hundar och katter möter, har 

de sin frihet, till skillnad från husdjuren. 

Välfärdsproblem för produktionsdjur 

(I detta stycke har vi valt att fokusera på ko och gris) 

Kor är extremt motiverade att lägga sig ner på en bekväm plats. Om bås eller fria 

bås inte är tillräckligt bekväma, kan kor ibland att lägga sig ner i gångarna och bli 

väldigt smutsiga. Kor som inte är bekväma kommer också att tillbringa mer tid 

med att stå eller sitta i sina bås eller gångar. Detta kan leda till ökad sannolikhet 

för hälta. Att vara ute på bete ger kor möjligheten att ligga bekvämt ner i vilken 

hållning de vill och på egen hand eller i grupp. Men detta utsätter dem för 

väderförhållanden och kan leda till sjukdomsöverföring i överbefolkade fält. 

Forskning har också visat att nötkreatur kommer att välja fält för att ligga ner och 

inte för bete när mat tillhandahålls i stallarna. Vi skulle kunna dra slutsatsen att i 

en idealisk situation skulle kor få välja var de kan lägga sig och ha tillgång till 

åkrar när de vill använda dem. Men detta är inte alltid praktiskt för många 

gårdar, och nästan omöjligt på vissa gårdar under vintern. Därför måste vi se till 

att inomhusboendet är så bra som möjligt. Om du skulle fråga någon 

mjölkbonde här i Sverige vilka de tre största välfärdsutmaningarna var för deras 

kor, skulle han eller hon nästan utan tvekan svara på infertilitet, hälta och 

mastit (mjölkstockning/inflammation) 
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Det finns en stor population av grisar inom EU och USA. Men i själva verket 

produceras nästan hälften av världens griskött i Kina, och detta är också en 

växande marknad. 

Suggan är dräktig i cirka 115 dagar. Och detta är känt som graviditetsperioden. 

Inom EU måste vi nu gruppera suggor under dräktighet. Även om de har 

utrymme för rörelse finns det dock välfärdsbekymmer med grupphållning. När 

suggor blandas in i nya grupper kan detta leda till aggression och skada på 

suggorna samtidigt när de slåss om dominans eller det gemensamma utrymmet. 

Därför är det viktigt att minimera social blandning under dräktighet av suggor 

och att hantera systemet med hjälp av stabila grupper där det är möjligt. Detta 

har inte bara positiva konsekvenser för suggans välbefinnande utan minimerar 

också de negativa effekterna av stress under dräktigheten på de utvecklande 

smågrisarna. 

Den andra stressfaktorn under graviditeten är hunger. Det har skett en 

betydande genetisk selektion för ökad kullstorlek och för snabb tillväxthastighet. 

Som en konsekvens har smågrisar potential att växa mycket snabbt. Eftersom de 

delar hälften av sina gener med sin mamma har även hon potential att växa 

snabbt. Men för att kunna reproducera måste hennes tillväxt begränsas. Därför 

är suggor foderbegränsade under dräktighet för att förhindra för snabb tillväxt 

av suggan. 

Hon har fått tillräckligt med mat för att behålla sin kull och kroppsvikten som är 

lämplig för reproduktion. Detta väcker frågan om hunger hos dräktiga suggor. En 
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del forskning har tittat på att bibehålla energinivåerna i dieter men att öka 

dietens bulkisitet för att minimera känslan av hunger. Inom EU måste suggornas 

dieter nu innehålla fiber eller så måste suggor ges tillgång till fiberkällor. 

Dessutom utfodras suggor normalt med sin dagsranson en gång om dagen. De 

äter normalt denna ranson inom några minuter och måste sedan vänta 

ytterligare 24 timmar innan de får mat igen. Förväntan på leverans av denna 

ranson kan leda till tillstånd av extrem stress och höga nivåer av vokalisering. 

 

Välfärdsproblem för djurparker 

Vilda djur är inte domesticerade. De har inte förändrats genetiskt för att gynna 

människor. Och så djur som hålls i fångenskap, i situationer som djurparker, 

safariparker, cirkusar eller helgedomar, behåller många av sina vilda egenskaper 

och liknar genetiskt i huvudsak sina vilda motsvarigheter. 

Den moderna djurparkens roll involverar utbildning, bevarande och forskning. 

Djurens välbefinnande är en väsentlig grund för denna verksamhet. Vi kan inte ta 

fram bra bevarandeprogram där djur ägnar sig åt naturliga avelsaktiviteter eller 

är lämpade för att återinföras i naturen om djurens välbefinnande inte är 

utmärkt. Vi kan inte heller utbilda allmänheten om naturliga vilda djurs 

beteenden om djurens välbefinnande inte säkerställs och dessa djur inte 

uppvisar dessa beteenden i fångenskap. Därför arbetar seriösa djurparker idag 
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väldigt aktivt med välfärd för djuren. (Utan att lägga för mycket tyngd i vad seriös 

innebär i detta sammanhang) 

Ett gott djurskydd är också väsentligt för att säkerställa att bra och giltig 

forskningsdata samlas in. Om djur är fysiologiskt- eller känslomässigt stressade, 

kommer de inte att ge oss bra forskningsdata att samla in. 

Vi kan se att gott ett djurskydd är hörnstenen i alla de aktiviteter som bra 

djurparker kan vara engagerade i. 

Många djurparker idag är anslutna till djurparksorganisationer och har därför 

vissa krav på förhållningsregler att följa för att säkra djurens välfärd. 

Djurparker behöver inte bara ta hänsyn till design av inhägnader eller berikning, 

utan också relationer mellan djur och djurets val med hänsyn till sin miljö, 

parningsmöjligheter eller sociala interaktioner. 

Djuren vill också ha en nivå av kontroll över sin miljö och sina dagliga rutiner. 

Positiva djurinteraktioner är grunden för att ge god välfärd för de djur som vi 

förvaltar för framtiden. 

 

Vi behöver tänka på att dessa djur också är beroende av att vi ska tillgodose alla 

deras behov. Mat, tak över huvudet, berikning, parningsmöjligheter och sällskap. 

Det är logiskt att om vi är aggressiva, oförutsägbara eller negativa i vår 

interaktion med djuren, kan vi skapa betydande stress för dem. 

Kanske har vi en dålig dag eller så är vi oroliga för något i våra liv. Så kan vara 

fallet, men det förstår inte våra djur. 
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Och om vi är abrupta, inte agerar “normalt” eller är korta med dem, kan vårt 

beteende skapa oro för dem. Det är viktigt att inse att inte all stress är negativ. 

Kontinuerlig eller hög stress som ett djur inte kan ta sig ur kan vara negativt och 

kan innebära att ett djur inte längre klarar av sin miljö i fångenskap. 

Därför behöver man som djurvårdare eller som ansvarig för ett djur vara 

medveten om sitt eget beteende och sina känslor. 

En miljö som inte erbjuder någon form av utmaning vara säker för ett djur, men 

kan också vara både fysiskt och mentalt frustrerande. Precis som vi människor 

ägnar oss åt intressanta och spännande aktiviteter, som sport eller umgänge, för 

att stimulera våra sinnen och kroppar, är det viktigt att vi ger djuren liknande 

utmaningar. Möjligheter till parning, berikning och social interaktion kan alla ge 

positiv, stimulerande och kortvarig stress, vilket kan vara fördelaktigt för våra 

djur. För att träna djur använder de flesta anläggningar en positiv 

förstärkningsmetodik, som inser att bestraffning och negativ förstärkning ofta 

skapar onödig oro och rädsla för att tvinga fram speciella beteenden. Dessutom, 

om utbildningsprogram inte är välplanerade eller strukturerade, kan de skapa 

frustration eller förvirring. Och detta kan leda till en negativ upplevelse för både 

djuret och tränaren. Det är också viktigt att förstå att interaktioner med våra djur 

bör vara mycket bredare än bara korta träningspass. 

Djurparker som ingår i bevarandeprojekt stöter förr eller senare på utmaningen 

av en förflyttning med transport. Detta är kanske det mest stressfyllda 

momentet i djurets liv och man behöver jobba aktivt med träning för att 

underlätta för individen. 
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Vi kan tämja vilda djur i fångenskap i många olika situationer. Vi kan ha olika 

etiska synpunkter på var och en av dessa situationer, om vi godkänner eller 

ogillar dem. Dessa situationer kan omfatta institutioner som djurparker, 

djurfristäder, cirkusar eller safariparker. Men det är viktigt att komma ihåg att 

djurens egenupplevda välbefinnande är det som är av störst betydelse. 

Och även om vi kan ha olika moraliska åsikter om var och en av dessa 

institutioner, är det som spelar roll djurets erfarenhet. Så det är viktigt att vi 

lägger våra fördomar åt sidan och tittar på välfärden för de enskilda djuren som 

är inhysta inom dessa institutioner. Vi kan ha bra eller dåliga djurparker, bra eller 

dåliga safariparker och bra eller dåliga djurfristäder. Och det är viktigt att vi 

bedömer dem på deras individuella meriter och på djurets erfarenhet snarare än 

på våra egna fördomar och åsikter. 
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