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För få lådor?
• Har man flera katter kan det hända att någon individ inte får gå på 

lådan för någon av de andra katterna. Det kan vara ett subtilt språk 
som vi inte uppfattar. Ha då minst en låda per katt i hushållet + en 
extra.

• Det är också viktigt att ge katterna möjlighet att ha nära till lådan 
och då måste man ha fler utspridda. Detta är särskilt viktigt i hem 
med nyinflyttade kattungar.

• Det finns många orsaker till om en låda duger åt en katt eller inte, 
och man kan därför erbjuda olika sorters lådor på trygga platser i 
hemmet. I sällsynta fall kan katten vilja ha en låda för kiss och en 
för bajs.

• Katten kan acceptera lukten från en katt i lådan men inte från en 
annan.

LYCKA TILL!

Källa: Tidningen Kattliv

Katter är väldigt renliga djur och när de bajsar eller kissar  utanför  
lådan så finns det en orsak. Beteendet är en signal  om att något  
är fel och det är viktigt att ta reda på den bakomliggande  orsaken . 
Den kan vara både medicinsk och psykisk.

Veterinärundersök alltid katten för att utesluta medicinsk bakgrund . 

Medicinska orsaker
• Urinvägsinfektion, urinkristaller eller liknande problem som retar 

urinvägarna.

• Orsaker som ligger bakom ökad törst, som t.ex. njursjukdom och 
diabetes.

• Ålder och ledproblem som gör att katten har svårare att ta sig upp 
på lådan.

Psykiska orsaker
Att göra sina behov på fel ställen kan vara ett symtom på någon  form 
av stress för katten.

• Har det hänt något innan katten började kissa/bajsa fel?  T.ex. en 
ny familjemedlem? Nytt djur i hemmet? Flytt? Bråk eller annan 
stress hemma? 

• Om katten känner sig orolig, ensam eller understimulerad vill den 
blanda sin doft med ägarens.



• Vems kläder/skor/säng kissar eller bajsar katten på? Finns det 
någon speciell anledning?

• Har katten fått vara mycket ensam och kanske är uttråkad?

• Är det ordentligt rent i lådan eller är det för rent?

• Okastrerade katter revirmärker gärna. Ibland revirmärker även  
kastrerade, dominanta katter.

• Små kattungar har ibland inte hunnit lära sig att bli riktigt rums-
rena.

• Nya möbler, tapeter m.m. kan lukta annorlunda för katten.

Katter kan också reagera på lukt från kläder som varit i kontakt med 
främmande katter. 

Tips för att bryta ett felaktigt kiss- 
eller  bajsbeteende med psykisk orsak
• Eliminera eventuellt stressande orsak, t.ex. aktivera katten om den 

är understimulerad.

• Håll lådan ren. Förutom att ta bort kiss och bajs dagligen behöver 
lådan tvättas hel och hållen ungefär 1 gång/månad. Använd inte 
citrusdoft i medlet som du använder till lådan eller golvet nära 
lådan (katter skyr citrusdoft). Däremot kan det användas där det 
hänt en olycka, eller ättika blandat med vatten. Använd inte medel 
som innehåller ammoniak eller klorin där det skett en olycka. Det 
påminner om kattens urin och kan locka till förorening på samma 
ställe igen. 

• Prova att byta kattsand och eventuellt själva lådan. Lådan ska stå 
på ett lugnt ställe så katten inte störs eller tycker att den känns 
obehaglig att besöka. 

• Om man kommer på katten precis när den kissar eller bajsar  på fel 
ställe – lyft den till kattlådan och beröm. Att doppa nosen  i urin  
eller avföring kan medföra att man bara får en ännu nervösare katt.

• Felifriend och Feliway är produkter som innehåller s.k. feromoner , 
d.v.s. luktämnen som utsöndras i små mängder från djur och  
påverkar beteenden undermedvetet och gör katten mer harmonisk. 
Produkterna finns i form av spray eller behållare som pluggas in i 
eluttag. De kan köpas på Djurskyddets  katthem, på djuraffären  
eller hos veterinär. Om man använder spray bör man spraya  
2 ggr/dag i ca 2 veckor där katten förorenat.

• Låt inte kläder ligga framme på golvet, det kan locka till felaktigt  
beteende. 

• Om katten t.ex. kissar i en säng kan man prova att bryta beteendet  
genom att hålla dörren stängd i minst två veckor. Man kan även 
göra sängen eller annat ställe obekvämt för katten genom att 
lägga t.ex. en vaxduk som inte är så behaglig  att sitta på eller att 
krafsa på. Lakan och sängkläder där det hänt en ”olycka” kan  
behöva tvättas flera gånger. Man kan även spraya med citron- 
lösning (1 tsk cintronsyra löst i ½ liter vatten).

• Ha lagom mycket sand. Tillräckligt djup för att krafsa i men inte  
för mycket så det blir tungt, det kan bli svårt särskilt för äldre  
katter.

• Ställ matskålar där katten brukar kissa/bajsa eftersom det är  
onaturligt för katter att uträtta sina 
behov där de äter. Man kan också 
prova att lägga torrfoder där katten 
förorenat. Kattlåda  och mat får inte 
stå för nära.

• Ställ kattlådan där katten kissar eller  
bajsar  för att senare flytta den.


