
Ökade 
risker

Jämfört med hundar och 
katter med hälsosam 
vikt, har överviktiga och 
mycket överviktiga djur 
en ökad risk för allvarliga 
sjukdomar: 

KATTER
49% 
fler drabbas av 
URINVÄGSSJUKDOMAR

27% 
fler drabbas ARTROS1

HUNDAR
68% 
fler drabbas av ARTROS

48% 
fler drabbas av
DIABETES MELLITUS 

51% 
fler drabbas av CANCER2

Är din hund eller katt i bra form?

 Kroppsform 

5
MYCKET ÖVERVIKTIG

Hög risk för sjukdom

 Kroppsform 

4
ÖVERVIKT

Ökad risk för sjukdom

 Kroppsform 

3
IDEALVIKT

 Kroppsform 
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UNDERVIKT

 Kroppsform 

1 

MYCKET MAGER

Revben: 
Lätta att känna utan
täckande fettlager

Svansbas: 
Slank med måttligt

fettlager

Bild från sidan: 
Normal buklinje

Bild ovanifrån: 
Välformad midja

Revben: 
Lätta att känna utan
täckande fettlager

Svansbas: 
Tydligt skelett med
måttligt fettlager

Bild från sidan: 
Normal buklinje

Bild ovanifrån: 
Markerad timglasform

Revben: 
Svåra att känna under
ett måttligt fettlager

Svansbas: 
Svårare att känna under

ett måttligt fettlager

Bild från sidan: 
Ingen buklinje

Bild ovanifrån: 
Bredare midja

Revben: 
Svåra att känna under

ett tjockt fettlager

Svansbas: 
Förtjockad och svår att känna under

ett tjockt fettlager

Bild från sidan: 
Midja saknas och buken buktar tydligt ut

Bild ovanifrån: 
Buken är betydligt bredare

Bild ovanifrån:
Välformad midja

Bild ovanifrån:
Markerad timglasform

Bild ovanifrån:
Bredare midja

Bild ovanifrån:
Buken är betydligt bredare

Revben: 
Lätta att känna utan
täckande fettlager

Svansbas: 
Tydligt skelett utan
täckande fettlager

Bild från sidan: 
Mycket tunn midja

Bild ovanifrån: 
Överbetonad
timglasform
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51% 
fler drabbas av CANCER

Förtjockad och svår att känna under

Midja saknas och buken buktar tydligt ut

Buken är betydligt bredare

51% 51% 
fler drabbas av CANCER2



Ge inte för många godbitar – så uppnår ni bästa resultat! 

1. Baserat på ett dagligt intag hos en 15kg hund (854 kcal/dag).
2. Baserat på ett dagligt intag hos en 4kg katt (238 kcal/dag).

3. Baserat på ett dagligt intag hos en 165cm lång person (2000 kcal/dag).
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Katt2

4kg

Människa3

Normal
vuxen

Hund1

15kg

Människa3

Normal
vuxen
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4
Kakor

2
Skopor
glass

1
Hamburgare

28 g
Ost

1
Kaka

2
Skivor
salami

Här är några vanliga “godbitar” som ägare ger sina hundar och katter och vad de motsvarar hos en människa:
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=

4
Kakor

1
Kaka

1 
paket chips 

+
28 g ost

1
Hamburgare &
liten pommes

frites

100 ml
Mjölk

14 g
Ost

1
Skiva
salami

3
Kattgodisar från
livsmedelsaffär


