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Förslag om nytt kandidatprogram i Djurpsykologi 
med start ht 2021 
 
Bakgrund 
Inför ett beslut om inrättande av nya utbildningsprogram ska lämpligheten och 
förutsättningarna för ett nytt program beaktas av berörd fakultet eller området för 
utbildningsvetenskap.  

Fakultetsstyrelse har den 12 mars blivit informerad om de närmare tankarna 
kring en ny kandidatutbildning i Djurpsykologi. Fakultetsstyrelsen uppdrog då till 
berörda förslagsställare att återkomma med ett komplett beslutsunderlag enligt 
universitetets riktlinjer (DNR LIU-2020-01312) och fakultetsstyrelsens fastställda  
Process och beslutsunderlag för införandet av nya utbildningsprogram vid Tekniska 
högskolan (DNR LIU-2016-00004). 

Förslaget är framtaget i samråd med programnämnden KB där såväl 
verksamhetsföreträdare, allmänföreträdare som studenterna är representerade. 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

• att till universitetsstyrelsen föreslå att ett nytt kandidatprogram i 
Djurpsykologi startar med början läsåret 2021/2022. 

• att uppdra till programnämnden att ta fram komplett förslag till 
utbildningsplan, kursplaner samt informationsmaterial för utbildningen. 

  
Underlag i ärendet 
Bilaga: Förslag till inrättande av kandidatprogram i djurpsykologi med start ht 2021 
 
Delges: 
Rektor 
Utbildningsrådet Ragnhild Löfgren 
Programnämnderna  
IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus 
Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Ludwig 
Modahl Edström, Linnea Bergman och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit 
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föredragande Karin Enander, Lina Roth och Per Jensen, personalföreträdare 
Janerik Lundquist, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria 
Boberg. 

Ulf Nilsson Maria Boberg 
Dekanus Styrelsens sekreterare 
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BILAGA 

Förslag till inrättande av kandidatprogram i djurpsykologi med start ht 2021 

Programnamn 

Kandidatprogram i djurpsykologi; Bachelor's Programme in Animal Psychology 

Antal poäng och examen 

Naturvetenskaplig kandidatexamen i Biologi, 180 hp; Bachelor of Science in Biology, 180 credits 

Motiv 

Människors liv och välfärd är i många avseenden beroende av djur inom många olika samhälls-

områden, exempelvis lantbruk och medicinsk forskning. Djurparker och sällskapsdjur fyller en viktig 

funktion för att ge rekreation och kunskap. Samtidigt är djurens välfärd och hälsa, både den fysiska 

och psykiska, direkt beroende av människors beteende. 

Sport- och sällskapsdjuren intar en mycket viktig plats i dagens samhälle, med över en miljon katter, 

750 000 hundar och 350 000 hästar – dessutom finns en svåruppskattad mängd andra sällskapsdjur, 

som tamkanin och olika fågelarter. I Sverige spenderas omkring 11 miljarder kr årligen på 

sällskapsdjuren (uppfödning, foder, veterinärbehandling, tillbehör) och branschen som helhet 

sysselsätter uppskattningsvis 20 000 personer (www.manimalis.com). 

Samtidigt saknas en gedigen akademisk utbildning för personer som vill arbeta med olika aspekter av 

djurs psykiska välbefinnande. Det finns ett utbrett behov av akademiskt utbildade personer som kan 

arbeta inom området, exempelvis som coacher för djurägare eller med rådgivning för artriktig 

inhysning och skötsel på t ex försöksdjursanläggningar eller inom lantbruket. Detta program skulle ge 

studenterna en vetenskapligt förankrad bas för att utveckla sådan verksamhet. Programmet kommer 

att täcka in hela djurens livscykel och ge en bred kunskap om artspecifika biologiska behov. Vidare 

kommer programmet att innehålla moment som syftar till att göra studenterna rustade för att 

bedriva egen företagsverksamhet. 

Programmet kommer att bli unikt för Linköpings universitet, eftersom ingen liknande utbildning 

existerar på något annat ställe i Norden. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet på grundnivå 

samt 

Biologi 2, Fysik 1a/(1b1 och 1b2), Kemi 1, Matematik 3b/3c 

eller 

Biologi B, Fysik A, Matematik D, Kemi A. 

(Områdesbehörighet A12/14, där undantag ges för Kemi 2/B för sökande med Kemi 1/A) 

Förutsättningar: Antagningstal och studentrekrytering 

Det förväntade rekryteringsunderlaget till programmet utgörs delvis av studenter som i dag i brist på 

alternativ söker sig till något av de tjugotalet biologikandidatprogram som finns runtom i landet, trots 

att deras primära intresse är djurs beteende och välfärd. Vidare kan rekrytering till stor del ske från 

samma studentgrupp som i dag söker till veterinärutbildningen eller till SLU:s kandidatprogram 

”Etologi och Djurskydd”. Båda dessa utbildningar är i dag kraftigt översökta och det bör finnas goda 

möjligheter att rekrytera många till Djurpsykologiprogrammet i stället. Med tanke på det höga 

söktrycket på djurinriktade utbildningar – nyligen ytterligare exemplifierat av den imponerande 



KB-nämnden / Karin Enander 
DNR LIU-2020-01486

FST 2020-3.07
2020-04-28 

tillströmningen till LiTHs nya fristående kurs ”Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos 

husdjur 7,5 hp” (nästan 900 sökande varav 381 i första hand) – bör det finnas ett stort intresse för ett 

nytt program inom området, särskilt med den tydliga profilering mot psykiskt välbefinnande hos djur 

som planeras här. Vi tror att det definitivt finns underlag för att ta in 40 studenter varje höst, troligen 

rentav fler. Inledningsvis föreslår vi ett planeringstal på 40 och i den bifogade ekonomiska kalkylen, 

som bygger på att studentantalet stabiliserat sig efter det bortfall som alla program tyvärr måste 

räkna med första året, har en 30-grupp använts i beräkningarna. 

Förutsättningar: Marknadsanalys 

Den föreslagna utbildningen knyter väl an till kandidatprogrammet i biologi men utvidgar och 

fördjupar områden som det befintliga programmet inte täcker. Stora synergieffekter kan förutses 

genom samläsning av en rad kurser. Ur det bifogade förslaget till programplan framgår att 

samläsningsgraden med främst kandidatprogrammet i biologi är minst 62% (111 hp), beroende på 

kursval. De allra flesta kurserna ges av IFM, men programmet är tänkt att genomföras i ett nära 

samarbete mellan avdelningen för biologi på IFM och avdelningen för psykologi på IBL. IBL kommer 

att ansvara för 18 hp psykologi, där viss samläsning med psykologutbildningarna förväntas kunna ske. 

De flesta av kurserna inom psykologi och beteendebiologi kommer att planeras och genomföras i 

direkt samarbete mellan institutionerna, där vissa moment undervisas av psykologer och vissa av 

biologiavdelningens personal. 

Begreppet ”djurpsykologi” (”Animal Psychology”) är väl etablerat i stora delar av världen, med 

utbildningar på alla akademiska nivåer vid många universitet i t ex Storbritannien och USA. I Norden 

existerar dock i dag ingen utbildning i djurpsykologi. Det enda program som i någon mån kan sägas 

konkurrera med detta är SLU:s kandidatprogram ”Etologi och Djurskydd”. Det har dock ingen klar 

profil mot djurs psykiska välbefinnande och saknar den profilering mot grundläggande förståelse av 

djurens funktioner som ska täckas inom området djurpsykologi (t ex djurfysiologi, artspecifika 

beteenden, inlärningspsykologi). Ett annat relativt nytt kandidatprogram vid SLU gränsar mot detta 

förslag, nämligen kandidatprogrammet i Sport- och sällskapsdjur. Detta har dock en helt annan 

inriktning med mycket tyngd på utfodring, avel och djurmiljöfrågor och saknar helt profilering mot 

beteende och psykologiska faktorer. Programmet ska därför marknadsföras som ett huvudspår för 

den som avser att arbeta med djur och deras psykiska välbefinnande. Den speciella nisch som 

programmet kan erbjuda är en gedigen utbildning inom biologi och etologi kopplat till 

humanpsykologi. Det ger studenterna en helt unik kompetens, som inte erbjuds någon annanstans i 

Norden. 

Exempel på möjliga arbetsmarknader är vid djurparker, länsstyrelser, Jordbruksverket, 

Landsbygdsdepartementet och EU-kommissionen, samt försöksdjurslaboratorier, djurfoderindustrin, 

veterinärkliniker, tull- och polisväsendet, läkemedelsföretag, etc. En annan viktig potentiell 

arbetsmarknad är som egenföretagare inom sällskapsdjurs- eller sportdjursnäringen, t ex som 

hundföretagare (beteendecoach, hunddagis, hundträning, mm) eller hästföretagare (ridhus, 

beteendekonsult). 

Det finns en viss risk att en del studenter som annars skulle ha läst kandidatprogrammet i biologi vid 

LiU kommer att söka detta program i stället, vilket skulle ge en viss intern konkurrens. Men vår 

uppfattning är att många av de biologintresserade ungdomar som söker sig till vår befintliga 

utbildning snarare har ett stort intresse mot ekologi och bevarandebiologi, vilket inte gör 

djurpsykologiprogrammet till ett så intressant alternativ för dem. Vi tror att den absolut största 

rekryteringsgrunden finns i en helt annan grupp, nämligen djurintresserade personer som annars 

skulle välja t ex veterinärutbildning. Vi kommer därmed att kunna rekrytera från målgrupper som vi 
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idag inte når med universitetets befintliga programutbud och det totala antalet studenter inom 

biologiområdet kommer att öka väsentligt. 

Förutsättningar: Lärarkompetens och forskningsanknytning 

Lärarkompetensen bygger på det befintliga lärarkollegiet vid främst IFM och IBL. De kurser som ska 

samläsas med kandidatprogrammet i biologi är redan bemannade med kompetent personal och de 

flesta av de nya kurser som kommer att utvecklas inom området beteendebiologi och -analys finns 

redan som enklare ”kortvarianter” i form av distanskurser. Dessa kan relativt enkelt utvecklas till 

fullständiga campuskurser samtidigt som distanskurserna även framgent kommer att finnas kvar och 

fylla sin särskilda funktion för de studentgrupper som inte vill läsa ett helt program inom området 

eller flytta till Linköping. Personalen som i dag driver distanskurserna besitter den kompetens som 

behövs för detta utvecklingsarbete. I samband med pensionsavgångar under den kommande 

tioårsperioden behöver det troligtvis rekryteras nya lektorer i zoologi och etologi med relevanta 

inriktningar, men i dagsläget är kompetensförsörjningen fullgod. Också IBL har signalerat god 

lärarkapacitet. Kompetens inom de områden där vissa valbara kurser föreslås utvecklas, som 

ekonomi och kemi, finns på IEI respektive IFM. 

Den för programmet relevanta forskningsanknytningen säkerställs i dagsläget främst genom den 

forskning som bedrivs inom etologi. De lärare som kommer att ansvara för programmets kurser är i 

många fall minst docenter med egen forskningsverksamhet. LiU är i dag ett av de tre ledande 

lärosätena för etologisk forskning (som bedrivs vid avdelningen för biologi på IFM) och tillsammans 

med SLU det enda lärosätet som har en inriktning mot tillämpad etologi och djurskydd. Framöver bör 

det ske en ytterligare stärkning av den forskning som redan bedrivs på relationer mellan djur (främst 

hundar och hästar) och människor, samtidigt som forskningen utvidgas mot nya djurslag. 

Förutsättningar: Analys av arbetsmarknadens och samhällets behov 

Som angetts ovan är djurverksamheten inom lantbruk, forskning och djurparker omfattande, 

samtidigt som marknaden för sport- och sällskapsdjur är stor och växande. Det saknas i dag relevant 

utbildning för aktörerna på marknaden. Behovet är med andra ord odiskutabelt, men konkurrens 

finns naturligtvis i form av ”självutbildade” så kallade hundpsykologer mm. Det blir en viktig uppgift 

att sälja in den akademiska utbildningen till marknaden, men upplevelsen är att det finns en påtaglig 

klarsyn om behovet även från arbetsmarknaden själv. Som exempel kan nämnas stödbrev som 

erhållits från flera olika tänkbara avnämare i Sverige, vilka inte bara uttrycker behovet av 

utbildningen utan också en bred vilja att delta t ex genom att ta emot studenter från programmet för 

praktik. 

Det finns inga tecken på att antalet djur inom lantbruk och forskning, eller mängden sällskapsdjur, 

skulle minska i samhället och omsättningen på marknaden ökar stadigt, så det förefaller finnas en 

långsiktigt stabil arbetsmarknad. 

Genom att programmet föreslås ge en bred kandidatexamen i biologi öppnas många vägar för vidare 

studier på masternivå i Sverige eller utomlands. För den som vill fortsätta fördjupa sig inom etologi 

finns masterprogrammen Applied Ethology and Animal Biology vid LiU, Animal Science vid SLU och 

Etologi vid Stockholms universitet. Det finns även internationella masterprogram inom området, t ex 

Animal Welfare i Edinburgh och Animal Therapy på flera universitet i framförallt Storbritannien. 

Ekonomi: Uppskattad intäkt för fakulteten 

Se fliken ”intäkter” i bifogade excelfil. Den totala årliga fakultetsintäkten för en fullt utbyggd 

utbildning med 30 studenter uppskattas till strax under 8 MSEK (7 949 755 kr). 
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Ekonomi: Uppskattad driftskostnad för berörda institutioner 

Se fliken ”intäkter” i bifogade excelfil. De totala årliga institutionskostnaderna för att driva ett fullt 

utbyggt program med 30 studenter uppskattas till 6,2 MSEK (6 226 149 kr). 

Ekonomi: Uppskattad utvecklingskostnad 

Se fliken ”Engångskostnader” i bifogade excelfil. Kostnaden för att starta utbildningen beräknas till 

350 000 kr, vilket motsvarar en schablonmässig ersättning från programnämnden till berörda 

institutioner på 35 000 kr per 6 hp. 

Preliminär programplan 

Programplanen (se bifogad fil) är byggd utifrån en stomme som är gemensam med det befintliga 

kandidatprogrammet i biologi, både för att garantera en stor del av de ämneskunskaper som är 

nödvändiga för att uppfylla programmets mål och för att tillgodose den bredd inom biologiämnet 

som krävs för att kunna utfärda en examen inom huvudområdet. De kurser som är markerade med 

grönt i programplanen ges idag på biologiprogrammet. Gula fält betecknar valbara kurspositioner, 

medan övriga fält innehåller kurser som föreslås bli obligatoriska på djurpsykologiprogrammet. 

Under det första året ingår kurser i psykologi (orange, 18 hp), med fokus på bland annat 

kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, inlärningsteori, personlighetspsykologi och biologisk 

psykologi. Detta, tillsammans med kurser inom bl a evolution, etologi och fysiologi, lägger grunden 

för de programunika kurserna inom beteendebiologi och beteendeanalys (blå, 24 hp). Här behandlas 

bland annat djurs inlärning och kognition, stressreaktioner, beteendestörningar och samspelet 

mellan människa och djur. I det obligatoriska utbudet ingår också ämneskurser inom cellbiologi, 

genetik och ekologi, och ”verktygskurser” inom vetenskaplig metod och kommunikation, statistik, 

hållbarhet och projektarbete. 

Inom det valbara utbudet föreslås några olika spår. En grundkurs i företagsekonomi, följt av en 

projektkurs inom ekonomi, affärsvillkor och entreprenörskap, passar den som vill rustas väl inför att 

arbeta i egen regi efter utbildningen. En annan möjlighet är att läsa en kemikurs följt av farmakologi, 

för att få en grundförståelse för läkemedelsfunktion. En fördjupning inom det molekylärgenetiska 

området, för den som vill få bättre förutsättningar att förstå hur beteende styrs av genetiska 

faktorer, är också möjlig. 

Kursplanerna för de kurser som ska nyutvecklas kommer, på samma sätt som motsvarande för de 

befintliga kurserna, att utformas i linje med CDIO Syllabus. LiTHs översättningsmatris mellan CDIO 

Syllbus och de nationella examensmålen för kandidatexamen (referens 15 i 

https://www.lith.liu.se/internwebb/cdio?l=sv) visar att redan en ”programmatris” med enbart de 

idag existerande obligatoriska kurser som föreslås ingå i programmet (figur 1) ger koppling till 

samtliga nationella mål. De kurser som ska nyutvecklas kommer därutöver att säkra uppfyllelse av 

programmål som berör ämneskunskaper och färdigheter inom djurbiologi, djurbeteende och 

djurkognition, och kommer dessutom att innehålla många moment som stärker den generella 

förmågan att arbeta i grupp och kommunicera. Det avslutande examensarbetet kommer i stor 

utsträckning att stödja CDIO Syllabus avdelning 5, dvs att planera, genomföra och presentera ett 

forsknings- eller utvecklingsprojekt. 

https://www.lith.liu.se/internwebb/cdio?l=sv
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Figur 1: ”Programmatris” omfattande de idag existerande kurser som föreslås bli obligatoriska på 

kandidatprogrammet i djurpsykologi. 
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Farmakologi 6 hp

Epigenetik 6 hp

Miljörätt 6 hp

NBIC55 Djurhållning 

och djurskydd 6 hp

Projektkurs: företagsekonomi, affärsvillkor, entreprenörskap

2023

NBIC57 

Djurfysiologi 12 hp

Beteendeanalys 
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NBIC58 Analys av biologiska data 6 hp

Några valbara ”spår”

• (bio)kemi + farmakologi

• (bio)kemi + molekylärgenetik + epigenetik och genreglering

• företagsekonomi + projektkurs i ekonomi/affärsvillkor/entreprenörskap



Kandidatprogram i djurpsykologi

Farmakologi 6 hp

Epigenetik 6 hp

Miljörätt 6 hp

NBIC55 Djurhållning 

och djurskydd 6 hp

Projektkurs: företagsekonomi, affärsvillkor, entreprenörskap

2023

NBIC57 

Djurfysiologi 12 hp

Beteendeanalys 

6 hp

NBIC61 

Beteendeekologi och 

praktisk etologi 9 hp

Examensarbete 16 hp

HT1 HT2 VT1 VT22024

NBIC58 Analys av biologiska data 6 hp

• Samläsning med främst biologiprogrammet minst 111 hp (62%), beroende på kursval

• Nyutveckling av kurser

• 18 hp psykologi

• 24 hp beteendebiologi och -analys

• 12 hp ekonomi

• 6 hp kemi/biokemi



Uppskattad fakultetsintäkt baserad på kursklassificering för en helt utbyggd utbildning*

KURSER ÅK HP ANTAL Klassificering Intäkt
NBIA26 Evolution 1 6 30 NT 281 011
NBIA49 Etologi 1 6 30 NT 281 011
NBIA27 Zoomorfologi 1 6 30 NT 281 011
Psykologins grunder och tillämpningsområden 1 12 30 HJST 298 322
NBIA25 Cellbiologi 1 6 30 NT 281 011
NBIA24 Genetik 1 6 30 NT 281 011
NBIB46 Projektkurs inom hållbar utveckling 1 6 30 NT 281 011
Djurens sinnen, inlärning och kognition 1 6 30 NT 281 011
Psykologi fortsättning 1 6 30 HJST 149 161
NBIB41 Ekologi 2 6 30 NT 281 011
Antrozoologi 2 6 30 NT 281 011
TGTU62 Professionella verktyg 2 6 30 HJST 149 161
NBIB29 Fysiologiska principer 2 6 30 NT 281 011
Kemi/biokemi 2 6 30 NT 281 011
NBIC62 Evolutionsbiologi 2 6 30 NT 281 011
NBIB50 Vetenskaplig metod 2 6 30 NT 281 011
NDAB02 Statistik; teori och tillämpningar i  biologi 2 6 30 NT 281 011
Stress och beteendestörningar 2 6 30 NT 281 011
NBIC52 Molekylärgenetik 2 6 30 NT 281 011
NBIC57 Djurfysiologi 3 12 30 NT 562 021
NBIC55 Djurhållning och djurskydd 3 6 30 NT 281 011
NBIC59 Epigenetik och reglering av genuttryck 3 6 30 NT 281 011
NBIC58 Analys av biologiska data 3 6 30 NT 281 011
Beteendeanalys 3 6 30 NT 281 011
NBIC61 Beteendeekologi och praktisk etologi 3 9 30 NT 421 516
Examensarbete 3 16 30 NT 749 362
TOTALT 181 780 7 949 755

DNR LIU-2020-01486
FST 2020-3.07

2020-04-17 



Totala årliga institutionskostnader för att drifta ett helt utbyggt program

Kostnadsslag Kostnad
Lönekostnader lärare inkl LKP 2 902 712
Övriga lönekostnader inkl LKP 38 993
Driftskostnader (exkl OH) 200 938
Lokalkostnader 569 392
Avskrivningar 0
OH-kostnader 2 514 114
TOTALT 6 226 149

Programvaror???

Kostnaden för de kurser som samläses med befintliga program, främst kandidatprogrammet i biologi, är beräknad för andel som
motsvarar andelen studenter på djurpsykologiprogrammet. Den totala kostnaden för dessa kurser ökar till följd av det ökade
studentantalet, men i lägre grad än proportionellt, varför den kostnad som specifikt belastar kandidatprogrammet i biologi kommer att
minska jämfört med idag.

Avskrivningar  avser de löpande utrustningskostnader som utbildningen kräver årligen
(investeringskostnad/beräknad livslängd)

Uppskatta samtliga institutionskostnader för genomförandet av ett fullt utbyggt program på
samtliga berörda institutioner. Totalbeloppen för de olika kostnadsslagen kan beräknas enligt
schablon eller specificeras närmare i egen bilaga.

Kommentarer

Lönekostnader lärare  ska inkludera en uppskattning av samtliga lönekostnader som konteras
på GU anslag inklusive till exempel löpande kursutveckling, kompetensutveckling samt LKP

Övriga lönekostnader  avser direktifierade kostnader för TA-personal (men inte personal som
konteras som stödverksamhet)

Driftskostnader  avser del av IT-abonnemang, förbrukningsmaterial???

Lokalkostnader  avser hyra för egna och LOKE-lokaler inkl del av berörda lärares kontor samt
biytor. Ange kursens andel av egna ytor som nyttjas även för annat.
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Beräknande kostnader för att starta utbildningen
OBS endast engångskostnader, löpande kostnader inkl avskrivningar anges under annan flik

Specifikation av kostnad Kostnad inkl OH
Kursutveckling Psykologins grunder och tillämpningsområden 70 000
Kursutveckling Psykologi fortsättning 35 000
Kursutveckling Djurens sinnen, inlärning och kognition 35 000
Kursutveckling Antrozoologi 35 000
Kursutveckling Stress och beteendestörningar 35 000
Kursutveckling Beteendeanalys 35 000
Kursutveckling Kemi/biokemi 35 000
Kursutveckling Företagsekonomi 35 000
Kursutveckling Projektkurs: företagsekonomi, affärsvillkor, entreprenörskap 35 000
TOTALT 350 000
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