
 
SVENSKA HAMSTERFÖRENINGEN 

Faktablad om: 
Guldhamster (Mesocricetus Auratus) 

 

 
 

Historia  
Guldhamstern kommer ursprungligen från nordvästra Syrien. Arten nämns för första gången 1797 i en 
bok skriven av två skotska läkare. Den brittiske zoologen George Robert Waterhouse var dock den 
förste som beskrev arten 1839, och det var även då guldhamstern erkändes som en egen art. 
Waterhouse valde att döpa arten till Cricetus Auratus som betyder gyllene hamster på latin.  
 
1930, nästan 100 år senare, hittade den hebreiska zoologen Israel Aharoni en hona med ungar i Syriens 
ökenområde. Men innan han hann tillbaka till sitt laboratorium hade de flesta hamstrar antingen rymt 
eller dött. De få som fanns kvar donerade Aharoni till Jerusalems Hebreiska universitet där man 
lyckades föda upp ett antal kullar. Då dessa hamstrar var något större än de första som Waterhouse 
hittade valde man att kalla dem Mesocricetus Auratus, men de tillhörde förmodligen en och samma art.  
 
Avkommor till de hamstrar som fanns universitetet transporterades till laboratorier världen över för att 
användas i forskningssyfte. Guldhamstern kom till Storbritannien 1931 och till USA 1938.  
 
Allmän information  
Guldhamsterns längd brukar vara kring 15-20 cm och en vuxen guldhamster väger normalt mellan 
175-225 g. Honorna är oftast större än hanarna.  
 
Guldhamstern är ett strikt solitärt djur, vilket innebär att de alltid lever ensamma. Undantaget är när de 
träffas för parning. Den grundläggande regeln är, en guldhamster - en bur. Skulle två guldhamstrar ändå 
träffas finns det en stor risk att de slåss till döden.  
 
Guldhamstern är som mest aktiv vid skymning och gryning och brukar oftast sova på dagarna. De 
behöver dock fortfarande dagsljus, men det är viktigt att se till att buren inte står direkt i solen. 
Guldhamstrar kan även vara känsliga för drag.  



 
Guldhamstrar har två doftkörtlar som är placerade på höfterna. De ser ut som skrovliga, mörka fläckar, 
som ibland även är hårlösa. De avger ett sekret som hamstern använder för sprida sin doft och för att 
markera sitt revir.  
 
Guldhamsterns tänder är naturligt gula och växer hela livet. De behöver saker att gnaga på (grenar, 
knäckebröd, passande leksaker etc.) för att slita ner sina tänder så att de inte blir för långa och böjs inåt. 
Vita tänder hos en guldhamster tyder antingen på sjukdom, ex. näringsbrist eller trauma, till exempel att 
hamstern har gnagt på galler. Om tänderna ändå skulle bli för långa behöver man åtgärda det så fort 
som möjligt. En veterinär kan då klippa ner hamsterns tänder.  
 
Färger och teckningar  
Guldhamstrar finns i många olika färger, teckningar och även hårlag.  
 
Hårlag 
 
Korthår: när hamstern har kort päls. 
Långhår: när hamstern har lång päls. Hanar har oftast längre päls än honor.  
Rex: när hamsterns päls och morrhår blir krulliga.  
Satin: pälsen får en genomgående glans och färgen djupnar ofta någon ton. 
 
Färgkategorier 
 
Det finns fem färgkategorier för guldhamstrar. Vilttecknat, svartbaserat, cremebaserat, gulbaserat och 
mörkgrå/letalgrå.  
 
Vilttecknade djur har de markeringar som guldhamstern naturligt har i det vilda. Exempel på färger är 
normalfärgad, cinnamon, rost och silvergrå.  
 
Svartbaserade djur är enfärgade och har mörkare färger än de andra kategorierna. Exempel på färger är 
svart, dove, choklad, champagne och blå.  
 
Cremebaserade djur är också enfärgade och har några av de ljusaste färgerna. Exempel på färger är 
creme, caramel, sobel, offwhite och vit.  
 
Gulbaserade djur har markeringar precis som de vilttecknade. Exempel på färger är gul, black yellow, 
honey och silverpearl. 
 
Mörkgrå/letalgrå djur är relativt ovanliga i Sverige. Exempel på färger är mörkgrå, lilac och smoke pearl. 
 
Teckningar - ett urval 
 
Teckningar kan förekomma på alla färger och ser också olika ut beroende på vilken färg djuret är.  
 
Bandad - hamstern har ett vitt band runt kroppen. 
Dominant spot - pälsen är täckt av vita fläckar. 
Sköldpadd - pälsen är täckt av stora gula fläckar  
Sköldpadd/vit - pälsen är täckt av stora gula och vita fläckar 
 
Mer om färger, teckningar och hårlag finns på vår hemsida - www.hamsterforeningen.se  

http://www.hamsterforeningen.se/


 
Burar 
Att välja bur till sin guldhamster är inte alltid det lättaste då utbudet är stort. Det finns lämpliga burar och 
mindre lämpliga burar. Enligt L80 (Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd) som går att 
hitta på Jordbruksverkets hemsida, ska en guldhamster ha en minsta yta på 0,12 kvadratmeter med 
minsta sida på 25 cm och minsta höjd på 20 cm. Dock är detta i absolut minsta laget och en 
guldhamster behöver betydligt mer plats än så för att må bra i sin bur.  
 
Exempel på burar  
 
Plastlådor - den vanligaste lådan är Samla-lådan från Ikea. Den mest lämpliga storleken för en 
guldhamster är lådan på 130 l. Fördelarna med dessa lådor är deras låga pris, att de inte väger så 
mycket och att det är lätt att ha flera stycken staplade i hyllor (bl.a Ivar från Ikea). Det är dock viktigt att 
fixa lock till dessa burar. 
 
Akvarium och terrarium - glasburar som brukar gå att få tag i begagnat för en billig peng. En nackdel är 
att de ofta är relativt tunga, speciellt om du har ett stort akvarium eller terrarium. 
 
Dunaburar - färdiga plastburar som kan finnas att köpa i djuraffärer och som kommer i många olika 
färger och storlekar. Se till att just den buren du köper är tillräckligt stor för en guldhamster. 
 
Gallerburar - brukar också gå att hitta i djuraffärer. Gallerburar fungerar inte om din hamster börjar 
gnaga på gallret, den kan då bryta av tänder och få skador på nosen. Vissa gallerburar har även flera 
våningsplan vilket inte är optimalt då guldhamstern har svårt att bedöma avstånd till marken och riskerar 
då att ramla och skada sig.  
 
Bottenmaterial 
På botten av buren kan man ha t.ex. kutterspån, Carefresh, hampaströ eller papperspellets för kattlådor. 
Även här står det i lagen om vad som bör finnas i buren. Hamstern bör ha tillgång till gnagmaterial, som 
exempelvis kan vara färska grenar med bark eller råa rotfrukter. 
 
Det står även att hamstern ska ha tillgång till bomaterial med “långa strukturer så att det kan flätas 
samman”, till exempel hö eller rivet papper. Rivet toalettpapper är det mest rekommenderade 
bomaterialet, dels för att det är mjukt och ofarligt för hamstern och dels för att alla har det hemma. Väljer 
man att använda hö bör man se till att det är väldigt mjukt hö, exempelvis ängshö. En liten tumregel är 
att det ska gå att krama i handen utan att det gör ont. Något som definitivt bör undvikas är hamstervadd 
och vanlig bomull. Anledningen till det är att hamstervadd och bomull är väldigt kompakt och därför lätt 
tvinnar sig. Fastnar hamstern med en tass kan det bland annat leda till att blodtillförseln i tassen stryps 
och att tassen sedan dör. Trots det är det en vanlig produkt i många djuraffärer men det är alltså inget 
en hamster ska ha eller mår bra av.  
 
Hjul 
En guldhamster bör ha ett hjul på minst 28 cm i diameter. Anledningen är att hamstern ska ha en så rak 
hållning som möjligt. Ett för litet hjul gör att hamstern får en onaturlig springställning med krökt rygg. 
Detta kan i sin tur leda till att hamstern får permanenta ryggskador.  
 
De flesta hjul som följer med en färdig bur tenderar att vara för små, vilket är viktigt att komma ihåg. 
Något man också bör tänka på är vad för typ av hjul som är bäst. Det finns passande hjul i både trä och 
plast och de brukar också vara tystgående. De sämsta hjulen man kan köpa är gallerhjul. Då riskerar 
hamstern att fastna med tassarna när den springer och den kan då göra sig riktigt illa.  

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/DFS_2005-08.pdf


Det kan även leda till att hamstern utvecklar pododermatit (även kallat “bumblefoot”), vilket innebär att 
hamsterns tassar svullnar upp och blir inflammerade.  
 
Vissa hamstrar kan bli beroende av sina hjul och springer då alldeles för mycket i det till den grad att de 
börjar tappa vikt och blir mer svårhanterliga. Då bör man reglera tiden hamstern har tillgång till hjulet. 
 
Hus 
Något som många missar är att en guldhamster enligt lag ska ha ett hus i sin bur. Lagen reglerar även 
storleken, som ska vara 15x15x10 cm (längden x bredden x höjden). Hur själva huset ser ut är frivilligt, 
förutom att det måste ha ett tak. Hus i trä och kartong är att föredra framför hus i plast, då dessa 
erbjuder bättre ventilation och även ger hamstern något ofarligt att gnaga på.  
 
Mat 
Mat till din hamster är såklart ett måste. Guldhamsterns torrfoder kan se lite olika ut beroende på vad du 
väljer att köpa. Dock bör basfödan bestå av en fröblandning som den ska ha fri tillgång till. Färdiga 
blandningar från djuraffärer kan vara rätt dåliga rent näringsmässigt och det kan vara väldigt svårt att 
blanda eget foder. Vill man ge pellets till sin hamster är det viktigt att man även ger en fröblandning 
också. På vår hemsida kan man läsa mer om olika torrfoder och vilka SHF rekommenderar.  
 
Guldhamstrar är allätare och behöver således en varierad kost. Utöver basfödan kan man ge 
komplement i form av färskmat. Man kan ge sin hamster olika sorters grönsaker, pasta, ägg, potatis, 
barnmat (utan lök och kryddor) etc. Mer exakt vilken mat du kan ge din hamster finns på vår hemsida.  
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