
Mall – beteenderådgivning katt  

Generella frågor 

Vad uppvisar katten för oönskat beteende? 

Hur ofta uppvisas det? 

När uppvisades det första gången? 

Beskriv de tre senaste episoderna.  

Hur gammal var katten när den flyttade hem till dig? 

Hur lever katten? enbart innekatt  innekatt men ute i koppel/rastgård  utekatt 

 

Social miljö 

Hur agerar katten runt andra familjemedlemmar? 

Finns det små barn i hemmet? nej  ja  

Är katten ensam hemma på dagarna? nej  ja : Hur länge? 

Finns andra djur i hemmet? nej  ja : Vilka? 

Vad har katten för relation till de andra djuren? putsar/blir putsad  sover tillsammans  

leker tillsammans  stryker sig mot varandra  håller avståndet  fräser  bråkar  

Har det tillkommit nya familjemedlemmar/djur? nej  ja : Vilka? 

Om utekatt, har det tillkommit nya djur ute? nej  ja : Vilka? 

Om utekatt, brukar den hamna i slagsmål? nej  ja  

Kan djur utifrån se in på katten? nej  ja  

 

Fysisk miljö 

Hur många kattlådor har katten tillgång till? 

Var är lådan/lådorna placerade? 

Vilken slags låda har katten? med tak  utan tak  med lucka  utan lucka  

Vilket strö finns i lådan? klumpande sand  icke-klumpande sand  pellets  kristallsand 

parfymerad  annan : Vilken? 

Har katten tillgång till klös-/klätterträd? nej  ja : Hur många och vilken sort? 

Finns det upphöjda viloplatser? nej  ja : Hur många och var? 

Finns det gömställen? nej  ja : Hur många och var? 

Har katten en matplats där den kan äta ensam i lugn och ro? nej  ja  



Hur dricker katten vatten? vattenskål  vattenfontän  vattenkran annat : Vad? 

Är vattnet placerat nära matplatsen? nej  ja  

Används parfymerade produkter i hemmet? nej  tvättmedel  sköljmedel rengöringsmedel 

 parfym  doftljus/rökelse  annat : Vad? 

Har katten tillgång till växter t.ex. kattgräs den kan äta på? nej  ja  

 

Aktivering 

Har katten tillgång till leksaker? nej  ja  

Hur många minuter per dag leker ni med katten? 

Har katten tillgång till mataktiveringsleksaker? nej  ja  

Om katten går ut, hur länge är den ute varje dag? 

 

Övrigt 

Har ni provat Feliway? nej  ja : Gav det effekt? 

Har ni provat kosttillskott? nej  Zylkene  Cystophan  Seren-Um  annat : Vad och 

märktes någon skillnad? 

Fritextområde 

 

 

 


