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Sammanfattning
Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett
överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. En hund definieras
som överviktig om den har en body condition score på över sex i en niogradig skala, som
allmänt används av bland annat veterinärer, vilket motsvarar att andelen kroppsfett överskrider
21,7-25,7 % av den totala kroppsmassan. Ett sätt för hunden att gå ner i vikt är att utfodra med
ett dietfoder för viktminskning som innehåller en liten mängd energi per kilogram.
Viktminskning sker då hunden konsumerar en mindre mängd energi än vad hundens behov är.
Syftet med arbetet är att ta reda på vad som krävs av ett dietfoder för att viktminskning hos
hunden ska framkallas samt om det finns komponenter i fodret som ger ett bättre och mer
hållbart resultat.
Sammansättningen av fodret påverkar bland annat hur kroppssammansättningen blir efter en
viktminskning. Den kan även påverka mättnadskänslan hos hunden. De olika komponenterna
som diskuteras i arbetet är fett, fibrer och protein. Då fett innehåller mer än dubbelt så mycket
energi som protein och kolhydrater så bör endast en liten mängd fett tillsättas i ett dietfoder för
viktminskning eftersom målet är att fodret ska ha så lite energi som möjligt men ändå mätta
hunden. En diet innehållande en hög andel fibrer har i vissa studier visat kunna ge en mättande
effekt. De hundar som konsumerar en hög andel protein i samband med viktminskning
bibehåller muskelmassa medan andelen kroppsfett minskar. Även tillskott av L-karnitin kan ha
effekt i bibehållande av muskelmassa.
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Abstract
Obesity in dogs is a severe problem since it can lead to a variety of diseases. Over consumption
of calories is a common reason to why the dog becomes overweight. Dogs that are overweight
have a body condition score (BCS) from six to nine on a nine-grade scale, which is commonly
used by veterinarians. Studies have shown that these dogs have more than 21,7-25,7% bodyfat.
One way for the dog to lose weight is to use a diet food for weight management which contains
a small amount of energy per kilogram. Weight loss occurs when the dog consumes less amount
of energy than what the dog needs for maintenance.
The purpose of this paper is to find out what it is in a diet food for weight loss that induces
weight loss in the dog and what components have a better and more lasting result.
The composition of the diet food affects the outcome of the dog’s body composition after a
weight loss programme. It also may affect the feeling of satiety. The different components that
are discussed in this paper are fat, fibre and protein. Since fat contains twice the amount of
energy than proteins and carbohydrates does, a very small amount should be added to a diet
food for weight loss since the goal is to keep the energy level low while the dog has a feeling
of satiety. A feed that contains a high amount of fibres has shown positive effects on weight
loss since it has a satiating effect. Dogs who consume a greater amount of proteins undergoing
weight loss have better preserved lean body mass while the bodyfat is reduced. An addition of
L-carnitine may contribute to maintaining lean body mass.
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Introduktion
Övervikt hos hund (Canis lupus familiaris) är ett allvarligt problem då det kan leda till
försämrad välfärd (Yam et al., 2016) och följdsjukdomar såsom insulinresistens (German et
al., 2006), respiratoriska svårigheter (Bach et al., 2007) eller olika hormonella störningar
(Crane, 1991). Då följdsjukdomarna gör att hunden måste tas till veterinären innebär detta
kostnader för ägaren som kan undvikas genom att förebygga övervikt hos hunden. Ett fåtal
studier har gjorts för att uppskatta hur stor andel överviktiga hundar som finns i Sverige.
Enligt en hälsoundersökning gjord 2015 som riktade sig till veterinärer, veterinärstudenter och
djursjukskötare i Sverige ansågs ungefär hälften av de hundar som besökte veterinärklinikerna
vara överviktiga (Royal Canin, 2015). Problemet finns inte bara i Sverige utan även i andra
delar av världen, vilket en enkätstudie gjord i England visar. I studien ingick 696 hundar som
besökte olika veterinärkliniker och det visade sig att ca 59 % av dem var antingen överviktiga
eller led av fetma (Coursier et al., 2010).
Den största orsaken till varför en hund går upp i vikt är ett överskott av kalorier via kosten
(Crane, 1991). En metod för att få hunden att gå ner i vikt är att ge hunden ett foder med en låg
energidensitet, fodret innehåller då en liten mängd omsättbar energi per kg torrsubstans jämfört
med ett foder för underhållsbehov. På så sätt kan energiintaget minskas utan att fodermängden
nödvändigtvis behöver minskas. En minskning av hundens vanliga foder kan leda till att hunden
blir hungrig och uppvisar hungerlika beteende som tiggande eller en ökning av födosökande
beteenden, därav kan det vara en fördel att använda ett dietfoder för viktminskning. Kombineras
ett minskat energiintag med ökad fysisk aktivitet, vilket ökar energiförlusten, kan det generera
viktnedgång (German et al., 2007).
Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder (SJVFS 2018:33) är
definitionen av ett dietfoder för viktminskning ett foder som har lågt energiinnehåll och utfodras
till överviktiga hundar.
På marknaden idag finns ett flertal olika dietfoder för viktminskning där sammansättningen
varierar, det finns bland annat foder som fokuserar på högre fiberinnehåll (Hill’s pet nutrition,
2018) eller högre proteininnehåll (Royal Canin, 2019). I flera studier har foder av olika
sammansättningar gett olika resultat av viktnedgång där vissa sammansättningar gett mer
effektiva resultat än andra (Weber et al., 2007; German et al., 2010). Vid reduktion av
energigivan finns det en risk att hunden blir hungrig och uppvisar oönskade beteenden såsom
tiggande, därför har även studier gjorts för att se om det går att påverka mättnadskänslan hos
hunden med hjälp av sammansättningen av dietfodret (Weber et al., 2007).
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka effekter ett dietfoder för viktminskning
har på hunden, vilka olika sammansättningar som ett dietfoder för viktminskning kan ha samt
vilken sammansättning som ger det mest hållbara resultatet I arbetet kommer hundars resultat
av olika viktminskningsfoder jämföras för att se vilken sammansättning som verkar vara mest
optimal enligt vetenskapliga studier.
Frågeställningar som kommer lyftas under litteraturstudien är:
- Vad är det i ett dietfoder för viktminskning som får hunden att gå ner i vikt?
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- Finns det komponenter som ger ett mer effektivt och långsiktigt resultat i ett dietfoder för
viktminskning?

Litteraturgenomgång
Övervikt hos hund
Definition och konsekvenser av övervikt

Övervikt och fetma hos hund kan orsakas av ett överflöd av energi (NRC, 2006). Vid ett för
högt intag av energi lagras överskottet som glykogen eller triglycerider i kroppen (Sjaastad et
al. 2016). För att se om en hund är överviktig kan olika metoder användas, varav body condition
score (BCS) är en (NRC, 2006).
Body condition score är en användbar metod för hullbedömning av hund eftersom den är billig
för veterinären att använda jämfört med andra metoder, har visats ge proximala säkra
bedömningar och är enkel att använda (Laflamme, 1997). Metoden går ut på att genom
palpering av hunden och sedan baserat på hundens utseende i kombination med palpering
betygsätta hundens hull efter en antingen femgradig eller niogradig skala (bilaga 1), där det som
palperas är fettdepåer under huden (NRC, 2006). Enligt NRC (2006) ligger en hund i optimalt
hull på fyra eller fem i den niogradiga skalan. En hund som ligger på 6-9 bedöms vara
överviktig. Laflamme (1997) har utfört en validering av metoden där relationen mellan procent
kroppsfett och BCS har undersökts. I studien ingick 255 vuxna hundar som varierade i hull,
vissa var överviktiga och andra var normalviktiga (Laflamme, 1997). Sex observatörer utförde
hullbedömning av hundarna efter en niogradig skala. Sedan röntgades hundarna enligt DEXAmetoden (dual-energy X-ray absorptiometry) för att få fram hur stor andel kroppsfett de hade.
Resultatet av studien visade att det finns en koppling mellan hur stor andel kroppsfett hunden
bär på och vilken BCS hunden får samt att tikar hade en högre andel kroppsfett än hanar trots
att de fick samma BCS värde. De hundar vars BCS bedömdes optimal (fyra eller fem) hade en
andel kroppsfett på mellan 12,7-19,9 %. De hundar som bedömdes vara överviktiga (6-9) hade
en andel kroppsfett på 21,7-25,7 % eller mer (Laflamme, 1997).
En hund som är överviktig riskerar att drabbas av olika följdsjukdomar (Lund et al., 2006) och
Kealy et al. (2002) såg i sin studie att hundar med en BCS på mellan 6-7 hade en kortare
livslängd än hundar med en BCS på mellan 4-5. En hund som har en BCS på fyra eller fem
bedöms vara underviktig respektive ideal (Laflamme, 1997). De mer slanka hundarna levde i
genomsnitt 1,8 år längre jämfört med de överviktiga hundarna (Kealy et al., 2002).
Orsaker till övervikt

Den vanligaste orsaken till att en hund går upp i vikt är på grund av en högre energitillförsel
jämfört med energiförbrukning (Case et al., 2011). Så länge en ökad energitillförsel kombineras
med en ökad energiförlust, som fysisk aktivitet ger, så stannar fettbildningen upp (Case et al.,
2011). Även andra faktorer kan öka risken för övervikt. Kastrering har också visat sig ge en
förändring i hundars vikt där fetma förekommer mer frekvent hos kastrerade djur (NRC, 2006).
Enligt NRC (2006) kan de flesta hundar ges fri tillgång av foder, dock kommer 30-40 % av
hundarna äta mer än vad de behöver vilket i längden leder till övervikt. En viss kognitiv process
kan ligga bakom orsaken till varför vissa hundar inte kan begränsa sitt foderintag vid fri tillgång
(Jensen, 2009). När en hund äter ett smakligt foder orsakar aktiviteten av dopaminerga neuroner
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en tillfredsställande känsla. Känslan blir som en belöning för hunden vilket resulterar i att
hunden kommer att vilja äta samma typ av foder igen. Jensen beskriver att den kognitiva
processen gör att hunden kommer att vilja äta foder trots att det metabola behovet är
tillfredsställt och inget tillskott av energi behövs. Finns detta foder i obegränsad mängd kommer
hunden känna en stark motivation att äta mer foder än den behöver och detta kan leda till
övervikt hos hunden (Jensen, 2009).
Förebygga och åtgärda övervikt

Då övervikt hos hund kan ha negativa effekter är det viktigt att förebygga övervikt. Genom att
bland annat utfodra hunden med ett bra foder och hålla hunden i bra hull så kan hunden få ett
långt liv (Adams et al., 2018). Förebyggande av övervikt hos hund kan innebära kontrollerad
utfodring, anpassning av energitillförseln efter hundens livsstadium samt regelbunden
motionering (Case et al., 2011). Att utbilda hundägare hur en korrekt hullbedömning utförs kan
vara av vikt då hundägare har en tendens att underskatta sina hundars hull vilket medför att
hundarna har ett högre BCS än vad ägarna tror (Eastland-Jones et al., 2014).
För att inducera viktminskning hos hund kan energigivan sänkas. Att utfodra hunden med en
mindre mängd energi än vad underhållsbehovet för individen är har visat sig ge goda resultat i
viktminskning (Bierer & Bui, 2004; German et al., 2007; Weber et al., 2007). Bierer och Bui
(2004) och German et al. (2010) har även visat att inte bara mängden energi som utfodras
påverkar vikten hos hund utan även sammansättningen av fodret.
En studie av Vitger et al. (2016) visade att ökad motionering i samband med utfodring med en
lågkaloridiet gjorde att hundarna bibehöll muskelmassan bättre jämfört med om hundarna
enbart hade gått på en diet för viktminskning utan att öka den fysiska aktiviteten. Herrera Uribe
et al. (2016) nämner att en kombination av ökad mängd träning tillsammans med en
lågkaloridiet ger en positiv effekt på energimetabolismen, bland annat genom ett förbättrat
insulinsvar och glukosavgivning.
Dietfoder för viktminskning
Olika komponenter i ett dietfoder påverkar hur effektivt fodret är, exempelvis om ett dietfoder
innehåller till störst del protein och fibrer så hjälper detta hunden att få en bättre
kroppsammansättning efter viktminskningen där mängden kroppsfett minskar och
muskelmassa bibehålls (German et al., 2010). Det finns även tillsatser som har visat sig gynna
kroppsammansättningen, som L-karnitin.
Energi

Energin som krävs från föda för att en hund (som inte växer) under en längre tid ska kunna hålla
en energijämvikt kallas energibehov för underhåll (maintenance energy requirements, MER)
där intaget av energi ska vara lika mycket som hundens värmeproduktion (NRC, 2006).
Hundens underhållsbehov kan räknas ut genom användandet av faktorn kg0,75, där hundens
kroppsvikt i kilogram används, som multipliceras med ett värde som varierar beroende på bland
annat hur aktiv hunden är, vilken omgivningstemperaturen är eller hundens ras (NRC, 2006).
Dessa faktorer påverkar hundens värmeproduktion och därmed MER. NRC (2006) har angett
rekommendationer för uträkning av MER för olika kategorier för hundar (tabell 1).
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Ett viktminskningsprogram kan gå till så att hundens MER räknas ut först och sedan minskas
energigivan för att inducera en viktnedgång. Det energiintag som krävs för viktminskning
varierar, därav är det viktigt att ha i åtanke att under ett viktminskningsprogram kan det krävas
ändringar på mängden energi som utfodras till hunden för att ett bra resultat ska uppnås
(German et al., 2007). I försök där överviktiga hundar har ingått i viktminskningsprogram har
mängden energi i fodergivan varierat mellan 40-82 % av MER (Diez et al.,2002; German et al.,
2007; German et al., 2010) varav alla gav resultat i viktminskning hos hundarna. I en studie av
Laflamme och Kuhlman (1995) utfodrades överviktiga hundar med olika mängd individuellt
uträknad MER för att undersöka den metabola effektiviteten. Hundarna i studien utfodrades
antingen med 100 %, 75 %, 60 % eller 50 % av MER som var kalkylerad efter varje hunds
målvikt och efter viktminskningen utfodrades en grupp av hundarna med en kontrollerad mängd
kalorier och en grupp fick fri tillgång till fodret. Resultaten visade att de hundar som utfodrades
med 100 % av MER baserat på deras målvikt gick ned i vikt långsammare och inte lika mycket
som de andra grupperna. Däremot blev resultatet mer hållbart då dessa hundar inte gick upp i
vikt igen efter viktminskningsprogrammets slut utan snarare fortsatte gå ner lite i vikt oavsett
om de utfodrades med en kontrollerad mängd kalorier eller fick fri tillgång (Laflamme &
Kuhlman, 1995). Författarna drog även en slutsats att en viktminskning på 1,14 % av individens
kroppsvikt varje vecka är att föredra då dessa hundar i studien lyckades behålla sin vikt även
om de fick fri tillgång på ett lågkalorifoder efter att viktminskningsprogrammet avslutats. Även
Crowell-Davis et al. (1995) fick liknande resultat i sin studie. Författarna fann ett samband
mellan energimängdens minskning och hur snabbt hundarna gick upp i vikt efter avslutat
viktminskningsprogram. Ju mindre mängd kalorier som utfodrades desto snabbare gick
hundarna sedan upp i vikt igen. Författarna kunde också se att ju större minskning av
energimängd, desto mer upphetsade blev hundarna vid förväntan av mat (Crowell-Davis et al.,
1995).
Tabell 1. Dagligt underhållsbehov av omsättbar energi för vuxna hundar (modifierat från NRC, 2006)

Kcal x kg kroppsvikt0,75

Hundtyp
Genomsnitt för aktiva sällskapshundara

130 kcal

Över genomsnitt:
Unga, vuxna och aktiva sällskapshundar

140 kcal

Aktiva Grand Danois, sällskapshund

200 kcal

Aktiva terriers, sällskapshund

180 kcal

Under genomsnitt:
Inaktiva sällskapshundarb

95 kcal

Äldre aktiva sällskapshundar

105 kcal

a

Hundar som hålls i en hemmamiljö med starka stimuli samt riklig möjlighet till motion, så som
hundar i ett flerhunds-hushåll på landet eller i hus med stor utgård.
b
Hundar som hålls i en hemmamiljö med lite stimuli och liten möjlighet till motion. Behov för äldre
eller överviktiga hundar kan fortfarande vara överskattad.

8

NRC (2006) nämner att en överviktig hund har ett lägre behov av energi än vad en normalviktig
hund har eftersom metabolismen inte är lika aktiv i fettvävnad som i muskelmassa och en hund
som är överviktig har en högre andel fettvävnad än normalt. En överviktig hund har även ett
annat energibehov efter en viktminskning. Laflamme och Kuhlman (1995) fann i sin studie att
hundar som har utfodrats en mängd energi som är mindre än hundens MER ökar sin metabola
effektivitet. Detta är en förklaring varför vissa hundar har ett minskat krav på energi efter
viktminskning (Laflamme & Kuhlman. 1995). German et al. (2011) kom fram till samma
slutsats, hundar som genomgått en viktminskning har ett lägre energibehov än en hund av
samma vikt och ras som inte har varit överviktig.
Fett

Fett, eller triglycerider, innehåller dubbelt så mycket energi som protein och kolhydrater
(Sjaastad et al., 2016). Det rekommenderade dagliga intaget av fett för underhåll hos hund är
5,5 g/100 g torrsubstans (ts) (baserat på ett foder som innehåller 4000 kcal ME/kg) enligt NRC
(2006). Den högsta rekommenderade mängden varierar eftersom en hund som rör sig mycket,
exempelvis en slädhund, kan utfodras med 46 g fett per 100 g ts utan några negativa
konsekvenser. Dock rekommenderar NRC (2006) att hundar inte utfodras med mer fett än 33
g/100 g ts (baserat på ett foder som innehåller 4000 kcal ME/kg). Ett foder som innehåller
mycket fett blir mer smakrikt samt får en högre energidensitet, vilket i sin tur leder till en ökad
risk att hunden äter för mycket kalorier (Case et al., 2011). I en studie av Borne et al. (1996)
där sex hundar som gick på en diet för viktminskning med högt fettinnehåll samt lågt
fiberinnehåll jämfördes med sex hundar som fick en diet med lågt fettinnehåll samt högt
fiberinnehåll visade det sig att även om de två grupperna fick samma energitillförsel så tappade
de hundar som utfodrades en diet med lågt fettinnehåll mer av sitt kroppsfett. Forskarna menar
att det är oklart om det var det höga fiberinnehållet eller det låga fettinnehållet som gav de goda
resultaten men det som studien visar tydligt är att en diet på mindre fett och mer fibrer ger en
mer lyckad viktminskning än en diet på högt fettinnehåll och lågt fiberinnehåll (Borne et al.,
1996). Hundfoder med 11.1, 12.2, 13.2 och 15.0 g fett per 100 g ts (baserat på foder som
innehåller 4000 kcal ME/kg) har i ett flertal studier setts ge goda resultat i form av
viktminskning (Diez et al.,2002; German et al., 2007; German et al., 2010).
Fibrer

Det finns olika tolkningar av vilka substrat som räknas till kategorin fibrer. Enligt NRC (2006)
är fibrer en form av kolhydrat som finns i växter. Kolhydrater delas in i 4 grupper (absorberbara,
smältbara, fermenterbara samt icke-fermenterbara) varav fibrer ingår i de två grupperna
fermenterbara och icke-fermenterbara (NRC, 2006). Pektin är ett exempel på en fermenterbar
fibrer, cellulosa är exempel på en icke-fermenterbar fibrer (NRC, 2006). Ibland används
termerna löslig eller icke-löslig fibrer (AACC, 2001). Exempel på fiberkällor som klassas som
lösliga fibrer är psyllium och pektin. Vilket gör pektin enligt NRC (2006) och AACC (2001)
till en både löslig samt fermenterbar fibrer. Exempel på olösliga fiberkällor är soja, ärta och
majsfiber (AACC, 2001).
American association of cereal chemists (AACC) menar att fibrer är den ätbara delen av växter
eller likartade kolhydrater som inte bryts ner och absorberas i tunntarmen hos människor
(AACC, 2001). Det som enligt AACC inkluderas i benämningen fibrer är polysackarider,
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oligosackarider, lignin och liknande växtsubstrat. Lignin är dock inte en kolhydrat men är fäst
till polysackarider inräknade som fibrer, så enligt AACC räknas lignin som fibrer.
Enligt Codex Alimentarius är fibrer kolhydratpolymerer bestående av tio eller fler
monomerenheter (Codex Alimentarius, 2017). Författarna skriver att lignin kan komma med
fibrer vars ursprung är från en plantbaserad källa men att varken lignin eller andra enheter
associerade med polysackarider räknas som fibrer.
Fibrer räknade som fermenterbara har visats ha en positiv effekt på tarmkanalen eftersom då
fibrerna fermenteras i nedre delen av tarmkanalen bildas det kortkejdade fettsyror som i sin tur
bidrar till en normal tillväxt och normal metabolism av kolon (NRC, 2006). Fermenterbara
fibrer, så som i massa från sockerbetor och gummi arabicum, bidrar till utsöndring av
glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) i högre grad än vad icke-fermenterbara fibrer gör
(Massiomi et al., 1998). GLP-1 har i sin tur funktionen att sakta ner magsäckstömningen
(Wettergren et al., 1993). Även NRC (2006) nämner att fermenterbara fibrer har visats sakta
ner magsäckstömningen. Studier på människor har visat att det finns en relation mellan
hastighet av magsäckstömning och mättnadskänsla, en långsammare magsäckstömning ger en
ökad mättnadskänsla (Dilorenzo et al., 1988; Bergman et al., 1992). Det finns studier som visar
att vissa fibersorter inte har någon effekt på mättnadskänsla hos hund. I en studie av Butterwick
et al. (1994) utfodras sex hundar med sex olika foder i omgångar. Ett foder användes som
kontrollfoder och de andra fem innehöll tillsats av antingen en löslig eller icke-löslig fiberkälla.
För att studera om tillsatsen av fibrer påverkade mättnadskänslan erbjöds hundarna en extra
måltid av ett vanligt kommersiellt våtfoder och mängden hundarna åt av detta mättes.
Resultaten visade att det varierade inte hur mycket av den extra måltiden som hundarna åt av
vilket ledde till slutsatsen att fibrer inte påverkar mättnadskänslan hos hund (Butterwick et al.,
1994). Butterwick och Markwell (1997) utförde en liknande studie och kom fram till slutsatsen
att fibrer inte har någon mättande effekt.
I en studie av Bosch et al. (2009) utfodrades två grupper hundar med två olika dieter som
varierade i innehållet av fiber, resterande innehåll skiljde sig inte mellan dieterna. Den ena
dieten innehöll en icke-fermenterbar fiberkälla: cellulosa, och den andra dieten innehöll
fermenterbara fiberkällor: massa från sockerbeta och inulin. Det frivilliga intaget av foder
skiljde sig mellan grupperna där de hundar som utfodrades med dieten innehållandes
fermenterbara fiberkällor åt mindre än den grupp som utfodrades med en icke-fermenterbar
källa. Författarna diskuterar att det varierande intaget av foder beror på att fermenterbara fiber
ger en viss mättnadskänsla hos hundarna, troligtvis genom att påverka utsöndring av hormoner
(dock visar resultaten att GLP-1 inte var med och påverkade) eller andra mekanismer som i sin
tur påverkar mättnadskänslan (Bosch et al., 2009).
I en studie där syftet var att se om fiber har en mättande effekt ingick 30 hundar varav en
tredjedel utfodrades med en kontrolldiet, en tredjedel på en högfiberdiet och en tredjedel
utfodrades med en lågfiberdiet (Jackson et al., 1997). De hundar som utfodrades med en
högfiberdiet valde aktivt att äta en mindre mängd kalorier vilket enligt Jackson et al. (1997)
tydde på att fibrerna gav en mättnadskänsla hos hundarna. Även Weber et al. (2007) har visat
att ett dietfoder innehållande en hög andel fibrer (28 g/100 g ätfärdigt foder) i kombination med
en hög andel protein (30 g/100 g ätfärdigt foder) reducerar matintaget hos hund jämfört med ett
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foder enbart innehållande en hög proteinhalt respektive en hög fiberhalt. Det reducerade
matintaget kan enligt författarna vara ett tecken på att fodret gav en mättnadskänsla hos
hundarna. Fiberkällorna i fodret var cellulosa, betmassa, fruktooligosackarider och psyllium
skal (Weber et al., 2007). Effekten av psyllium, som innehåller fermenterbara och lösliga fibrer
(AACC, 2001), studerades hos människor av Rigaud et al. (1998). Resultaten visade att intag
av psyllium ökade tiden för magsäckstömning, ökade mättnadskänslan och minskade
foderintaget (Rigaud et al., 1998).
I en studie av German et al. (2010) testades två olika dietfoder till överviktiga hundar för att se
hur deras viktnedgång påverkades av fiberinnehållet. Det ena fodret innehöll en hög proteinhalt
och en medelhög halt av fiber (HPMF). Det andra innehöll en hög proteinhalt och en hög
fiberhalt (HPHF). Resultatet blev att de hundar som utfodrades med HPHF fodret gick ner i
vikt snabbare samt tappade mer av sitt kroppsfett än hundarna som utfodrades med HPMF
fodret trots att de båda grupperna utfodrades med samma mängd energi (German et al., 2010).
Protein

Protein består av aminosyror som har en viktig funktion för de flesta av kroppens celler, de
används som byggstenar till många viktiga biologiskt aktiva enheter (NRC, 2006). Aminosyror
hjälper bland annat till vid uppbyggnad av muskelmassa (Sjaastad et al., 2016). Vissa är
essentiella vilket betyder att de måste fås via födan, hos hunden finns det tio stycken aminosyror
som är essentiella (NRC, 2006). NRC (2006) anger att det rekommenderade dagliga intaget av
protein för underhåll hos en vuxen hund är 10 g/100 g ts (baserat på ett foder innehållande 4000
kcal ME/kg). I en studie av Bierer och Bui (2004) där olika sammansättningar av foder, varav
en av dem innehöll till störst del protein, testades för viktnedgång visade det sig att hundar som
utfodrades med en högre mängd protein tappade mer av sitt kroppsfett samtidigt som de ökade
mängden muskelmassa, dessutom gick de ner i vikt snabbare än hundarna som gick på de andra
dieterna. Fodret innehöll 52 g protein, 22 g kolhydrater samt 8 g fett per 100 g ts (innehållet av
ME var 3270 kcal ME/kg) (Bierer & Bui, 2004). Även Diez et al. (2002) visar i sin studie att
hundar som utfodras med en diet innehållande en hög proteinhalt (47,5 g/100 g ts och
energiinnehållet var 2789 kcal ME/kg) bibehåller muskelmassan bättre under en
viktminskningsprocess jämfört med en kommersiell kontroll diet innehållande 23,8 g protein
per 100 g ts (fodret innehöll 2342 kcal ME/kg).
Tillsats: L-karnitin

I en studie av Varney et al. (2017) utfodrades två grupper labradorer med samma diet bortsett
från att den ena gruppen fick tillskott av L-karnitin och den andra inte. Hundarnas
kroppssammansättning studerades efter att de hade utfodrats med dieterna i 14 veckor samt
tränat långdistans två gånger i veckan. De hundar som utfodrats med L-karnitintillskott ökade
sin vikt i muskelmassa medan kontrollgruppen tappade muskelmassa. Författarna menar att Lkarnitintillskott kan hjälpa hundar som tränar mycket att bibehålla sin muskelmassa och på så
sätt hindra hunden att lägga på sig fett (Varney et al., 2017). I en studie av Heo et al. (2000)
visade det sig att kroppsfettet hos växande grisar minskade i grad när de utfodrades med ett
tillskott av L-karnitin. Författarna tror detta beror på att tillskott av L-karnitin kan öka
fettförbränningen eftersom L-karnitin ökar β-oxidationen av fettsyror vilket gör att energin
kommer från fettsyrorna och aminosyrorna kan därför användas till proteinsyntesen istället för
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att de förbränns. Blanchard et al. (2004) utförde en studie på överviktiga hundar som utfodrades
med foder innehållande tillsats av L-karnitin (300 mg/kg ts). Efter viktnedgång kunde forskarna
konstatera att hundarnas kroppssammansättning var nästan identiskt till den ideala. Andelen
muskelmassa hos hundarna hade bevarats medan mängden fettmassa hade minskat och
forskarna menar att L-karnitin kan ha medverkat till denna effekt (Blanchard et al., 2004).

Diskussion och slutsats
En energitillförsel som är högre än energiavgivningen, som orsakas av överutfodring, leder i
många fall till övervikt och fetma som i sin tur kan leda till olika följdsjukdomar hos hunden.
Detta har setts påverka hundens välfärd negativt och kan leda till onödiga veterinärkostnader
för ägaren. Att överutfodra en hund är inte heller hållbart för samhället då det är ett dåligt
utnyttjande av matresurser.
Om energitillförseln är mindre än hundens energibehov för underhåll (MER) så går hunden ner
i vikt. Genom användning av ett dietfoder för viktminskning som har en låg energidensitet kan
energigivan sänkas utan att mängden foder nödvändigtvis behöver göra det. Detta kan sänka
risken för att hunden uppvisar hungerlika beteende som att stjäla mat, tigga eller en ökning av
födosökningsbeteenden. Hur mycket energigivan sänks har visats ha betydelse. Både CrowellDavis et al. (1995) och Laflamme och Kuhlman (1995) visar i sina studier att en för snabb
viktminskning kan leda till en ökad risk att hundar går upp i vikt igen. Crowell-Davis et al.
(1995) visade även att ju högre energirestriktionen är desto mer upphetsad blir hunden i
samband med utfodring. Raffan et al. (2015) har i sin studie kopplat hundars grad av
upphetsning då mat finns i närheten till mättnadskänsla. Författarna menar att ju mer upphetsad
hunden är desto hungrigare är den. Det är därför trolig att utfodring med ett dietfoder för
viktminskning och en långsam gradvis sänkning av energitillförsel är ett bättre alternativ för
hunden då det sannolikt gör att hunden inte är lika hungrig samt har en mer hållbar effekt då
risken för att hunden går upp i vikt igen är liten. Ur ett etiskt perspektiv är det en fördel om
fodret som ges till hunden främjar viktminskning samtidigt som det mättar och då är ett
dietfoder för viktminskning bra att använda.
Dietfodrets innehåll kan påverka hur effektivt det är. Det visade bland annat German et al.
(2010) i sin studie där en diet innehållandes en hög protein- och fiberhalt gav en snabbare
viktminskning än en diet innehållandes en hög proteinhalt och en medel fiberhalt trots att
hundarna utfodrades med samma mängd energi.
För att fodret inte ska ha en hög energidensitet så bör fettet minskas som ingrediens då fett
innehåller mer än dubbelt så mycket energi per gram jämfört med kolhydrater och protein. En
mängd på mellan 11,1-15,0 g fett per 100 g ts (baserat på foder som innehåller 4000 kcal
ME/kg) är högre än vad NRC (2006) rekommenderar men har visats ge goda resultat i form av
viktminskning i ett flertal studier (Diez et al.,2002; German et al., 2007; German et al., 2010).
Trots att vissa studier tyder på att fiber inte har någon effekt på mättnadskänslan hos hund så
finns det många studier som säger motsatsen. Anledningen till att resultaten varierar i de olika
studierna kan bero på att olika fibersorter används. Exempelvis använder Weber et al. (2007)
sig av nästan helt andra fiberkällor än Butterwick et al. (1994), den enda gemensamma
fibersorten är cellulosa. Detta kan påverka resultaten eftersom bland annat Bosch et al. (2009)
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har visat att fibersorten har betydelse för om en mättande effekt uppstår eller inte, den fibersort
som har visats ge bäst resultat är den fermenterbara. Fermenterbara fibrer har visats stimulerar
utsöndrandet av GLP-1 som i sin tur saktar ner magsäckstömningen. En långsam
magsäckstömning har i studier hos människor visat bidra till en mättnadskänsla (Dilorenzo et
al., 1988; Bergman et al., 1992). Även mängden fibrer som tillsätts fodret kan påverka. I studien
av Weber et al. (2007) innehöll fodret totalt 28 % fibrer. Detta är en stor skillnad till mängden
som Butterwick et al. (1994) använde sig av vilket var mellan 1.0-2.4 %. Det kan redogöra
varför dessa studier gav så skilda resultat. Det flesta studier som jag funnit vid min
litteratursökning inför detta arbete tyder dock på att fibrer har en positiv effekt på
mättnadskänslan därav kan det vara av fördel att tillsätta det i ett dietfoder för viktminskning.
Ett dietfoder som mättar bra är ur ett etiskt perspektiv en fördel att använda och kan även ge ett
mer effektivt resultat eftersom risken för att hunden stjäl mat på grund av hunger minskar. Fler
studier på fibers relevans i hundfoder bör dock utföras för att kunna få ännu mer säkra resultat.
Proteininnehållet i dietfoder har i studier visats ha en betydelse för kroppssammansättningen
efter ett avslutat viktminskningsprogram (Diez et al., 2002; Bierer & Bui, 2004). Ett samband
har sett mellan en hög halt proteiner och bevarandet av muskelmassa efter viktminskning, vilket
är en fördel eftersom målet är att hunden ska tappa kroppsfett, inte muskelmassa. Då Sjaastad
et al. (2016) nämner att aminosyror hjälper till vid uppbyggnad av muskelmassa så kan det vara
en förklaring till varför det är viktigt att ha en hög halt protein i ett dietfoder.
Studier har visat att tillsats av L-karnitin i foder kan hjälpa hundar bevara sin muskelmassa
under viktminskning (Blanchard et al., 2004). Dock ligger fokuset i studien av Blanchard et al.
(2004) inte på L-karnitin utan på den höga proteinhalten i dietfodret därför är det svårt att avgöra
om det var på grund av tillsatsen av L-karnitin eller den höga proteinhalten som resulterade i
bibehållandet av muskelmassa. I en studie gjord på grisar diskuterar författarna att tillskott av
L-karnitin har en roll i ökandet av beta-oxidationen av fettsyror vilket kan göra att energi tas
från fettsyror istället för aminosyror och aminosyrorna kan då användas i proteinsyntesen (Heo
et al., 2000). Dock utfodrades grisarna med ett speciellt utformat vegetabiliskt foder vilket gör
det svårt att anta att samma resultat hade uppstått om L-karnitin hade blandats i ett vanligt
hundfoder samt om samma resultat hade visats i hundar då de är en helt annan art. I en studie
av Söder et al. (2019) utförd på överviktiga hundar visades det att hundarna hade en minskad
mängd karnitin och författarna diskuterade om det kunde bidra till en lägre fettförbränning. Om
så är fallet skulle ett tillskott av L-karnitin kunna normalisera, eller till och med öka,
fettförbränningen vilket kan vara en fördel hos överviktiga hundar. Hos hundar som tränar
mycket har Varney et al. (2017) tydligt visat att L-karnitin har en roll i bevarandet av
muskelmassa. Det rekommenderas att överviktiga hundar ökar sin fysiska aktivitet (German et
al., 2007) vilket kan då innebära att ett tillskott av L-karnitin i dietfoder för viktminskning till
hund är positivt.
Med ledning av resultaten från de studier som har tagits upp i detta arbete bör ett dietfoder med
högt proteininnehåll, högt innehåll av fermenterbara fiber, lågt fettinnehåll samt tillsats av
ämnet L-karnitin ge goda och effektiva resultat i form av viktminskning. Komponenterna gör
att hunden tappar fettmassa men bibehåller muskelmassa (tack vare det höga proteininnehållet
samt troligtvis av L-karnitininnehållet) samtidigt som hunden får en mättnadskänsla av det höga
fiberinnehållet.
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Efter ett avslutat viktminskningsprogram har studier visat att hundar har ett lägre energibehov,
vilket kan bero på en metabol anpassning till den restriktiva mängd energi som utfodrats
(Laflamme & Kuhlman. 1995; German et al., 2011). Det är därför troligt att hunden går upp i
vikt igen om mängden kalorier som utfodras är framtagen efter en standardiserad
uträkningsmetod. Hunden kommer med största sannolikhet ha ett lägre behov av energi.
German et al. (2012) har även visat att hundar som går över till ett vanligt kommersiellt
hundfoder direkt efter ett avslutat viktminskningsprogram lätt går upp i vikt igen medan de
hundar som fortsätter utfodras med ett dietfoder för viktminskning en längre period behåller sin
vikt bättre. Även beteenden som kan tyda på hunger sågs hos hundarna som utfodrades med ett
vanligt kommersiellt hundfoder. För ett långsiktigt resultat bör dietfoder för viktminskning
fortsätta utfodras med en tid efter viktminskning.
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Bilaga 1

Bild: Hjälpmedel för bedömning av en hunds BCS (Laflamme, 1997).
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