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Förord 

Sedan jag var en liten grabb har alltid Hajar fascinerat mig med sina stora och enorma 

tänder kroppsstorleken och sitt utseende. Filmer som: Hajen, Deep Blue Sea, Open 

Water har gjort att mitt intresse för just dem varelserna blev ännu större. Så det radade 

absolut ingen tvekan om att jag skulle ta och skriva om just fisk och vithajen som art i 

projektarbetet. 

 

Hoppas att detta kommer att leda till att intresse och kunskapen kring just vithajen blir 

ännu större hos läsaren och att det kommer blir framförallt roligt och givande 

läsupplevelse. Denna projektarbetet syftar också på att förklara lite djupare om 

hajarnas evolution samt deras Dna, livsstil, parningar, släktingar, Hajarna samt 

ekologi och beteende 

 

 

Sammanfattning 

 

Vithaj är mäktiga, magiska och helt fascinerande rovdjur. Tack vare filmer är vithajen 

den fisken som vi känner mest om fast att det finns runt 500 andra arter av just Hajar. 

Även om den är så känd har vi ganska lite kunskap om just den. Forskare håller på att 

forska kring hajar fortfarande och tror att arten kan ge oss mer kunskap om t.ex. dess 

Dna. Hajar har genomgått en lång evolution då den började under Devon tiden och har 

utvecklats sen 450 miljoner år sedan fram till idag. De har utvecklats så pass mycket 

att dem har utvecklat förmågor som gör att de kan återuppbygga sitt DNA vilket är 

helt omöjligt hos andra organismer. De visar mutationer som skyddar dem från cancer 

och andra sjukdomar. Cancer hotar hela mänskligheten då bara i Sverige under 2018 

har inrapporterats runt 60 000 maligna tumörer. Cancer håller på att bli en mycket 

vanlig sjukdom då det uppskattas att var tredje person i världen kommer någon gång 

under sitt liv få en cancerdiagnos. Forskarna hoppas på att denna fascinerande 

upptäckt om vithajens DNA någon gång kommer att kunna tillämpas hos människor, 

vilket kommer att leda till att många liv kommer att kunna räddas samt att man 

kommer kunna minska lidandet hos cancerpatienter då det kommer finnas bättre 

behandlingar utifrån det man forskat om vithajens DNA.  

 



Några typer av kända Hajar är: Tigerhaj, Hammarhaj, Gråhaj och den kändaste av 

dem alla är Vithajen. 

 

Vithaj är en broskfisk vilket gör att dess skelettbyggnad ger de en enorm fördel när 

det gäller smidighet och snabbhet. De kan uppnå en topphastighet på upp till 50 km/h. 

Detta ger de enormt stor fördel när det gäller föda då det finns ofta konkurrens om 

maten i deras ekosystem. De lever i ”havet” där de äter andra fiskar, sköldpaddor och 

däggdjur som till exempel delfiner och sälar. De kan uppnå en vikt på över 2 ton och 

en längd på ca 6 meter, vilket ger den titeln ”världens största rovfisk”. Vithajen har 

runt 300 tänder där den ena är vassare än den andra. Den förlorar många tänder under 

angrepp. De kan till och med förlora upp till 30,000 tänder under livslängden men 

trots detta riskerar den inte att bli tandlös då nya tänder framkommer under hela livet. 

Vithajens bitkraft är ungefär 1900 kg. Vithajen har en vit undersida och en grå 

ovansida. Kombinationen av just de färgerna ger dem förmågan att inte bli lätt 

upptäckta medan dem närmar sig sitt byte med en topphastighet. 
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Inledning  

Presentation om Vithajen och dess placering i systematiken 

 

Domän: Eukaryota 

Riket: Djur 

Stammen: Ryggsträngsdjur 

Understam: Ryggradsdjur 

Klassen: Broskfisk  

Underklass: Hajar och Rockor 

Överordning: Hajar 

Ordning: Håbrandsartade hajar 

Familj: Håbrandshajar  

Släkte: Carcharodon 

Art: Carcharodon carcharias (Vithaj) 

Metod 

Jag har använt två olika typer av källor, självklart från ett källkritiskt perspektiv. 

Källorna som varit grunden till arbetet har varit Vetenskapliga- och 

populärvetenskapliga artiklar samt vetenskaplig litteratur (böcker).   

Resultat 

Vithajens evolution 

Vithaj är en broskfisk vilket gör det mycket svårare för oss människor att hitta en bra 

fossil som underlättar studier om deras evolution. Brosk är mycket smidigt material 

som ger hajen en fördel när det gäller snabbhet och smidighet men brosk är också ett 

material som gör det svårare att fossilisera organismen och därav anledningen till 

varför människan har så lite kunskap om Vithajen i detta fall. Människans skelett är 

uppbyggd av ben men våra näsor och öron är uppbyggda av brosk, därav den elastiska 

och böjbara förmågan vi har när det gäller just de organen. 



 
 

 
 

Vithajen har över trehundra tänder som är placerade på olika rader i käken. De kan 

tappa runt 30 000 tänder under livslängden men nya kommer upp konstant och 

ersätter dem borttappade tänder. Deras tänder hjälper oss att hitta information om 

deras historia samt deras evolution då de inte är byggda av brosk, vilket gör tänderna 

till lätt bevarade fossiler. 

Vithaj är levande fossil. Den första Hajen simmade i havet för ca 400–450 miljoner år 

sedan och lever än idag. Detta betyder att de har funnits under en längre tid på jorden 

än Dinosaurier. De första Dinosaurier trampade på jorden förs ca 230 miljoner år 

sedan och detta innebär att Vithajen och Dinosaurier levde under samma period på 

jorden. Dinosaurier överlevde inte massdöden för ca 65 miljoner år sedan men det 

gjorde vithajen. Detta indikerar att de har hittat ett bra koncept som gjorde att dem 

överlevde och lever än idag. 

Vithajar har överlevt så pass länge tack vare sin dominans i ekosystemet. Anledningen 

till deras dominans har med deras extraordinära sinnen att göra. 

Vithajar föredrar mest att äta fisk, bläckfisk, säl och sjölejon, men däggdjur finns 

också med på menylista. Vithajen kan också kasta sig över 3 meter upp i luften och 

fånga föda. 

Vithajen är en väldigt bra simmare då de kan uppnå väldigt höga hastigheter och 

simma väldigt långa sträckor. Det sägs även att den kan simma konstant utan att vila. 

Deras snabbhet på runt 50 km/h ger dem en fördel när de ska ge sig ut på jakt då det 

gäller att vara smidig och snabb för att kunna överleva. Konkurrensen om att överleva 

är väldigt hög vilket gör att de som anpassar sig bäst till sina miljöer och har högsta 

fitness överlever och kan därmed föra sina gener vidare och få avkommor. Vi kan dra 

en slutsats här att deras perfekta sinne, såsom deras lukt, hörsel, syn och 

elektromagnetism kombinerat med dess storlek och deras konstanta rörelse gör att 

organismens matsmältningssystem är igång under hela dygnet. Detta gör att det 

uppnås ett välmående som är på topp. Detta i kombination med deras energirika 

näring och kost från havet som är rikt på proteiner, fetter och kolhydrater har gjort de 

till en av de mest framgångsrika rovdjurs fiskar i historien och därmed lett till att de 

har överlevt i alla dessa år fram till idag. 

Vithajens förfäder Megalodon ”Carcharodon Megalodon” hade ännu fascinerade 

kroppsbyggnad dem kunde uppnå en storlek upp till 18 meter vilket är 3 gånger större 

än vithajen. Med sin storlek är Megalodon den största levande organism som någonsin 

har levt på jorden och haven. Megalodon har också ätit likt vithajen: fisk, delfiner, och 

andra hajar men den enorma storleken behöver också underhållas med mängder av 

mat. 

Jordens klimat förändrades för ca 2.6 miljoner år sedan vilket medförde kallare 

havsvatten. Detta resulterade också förändrade livsmiljöer för Megalodon och det 

andra havslevande djuren. Då uppstod ett problem då alla havslevande organismer var 

tvungna att anpassa sig till klimatet för att överleva. Alternativt var också att förflytta 

sig till andra områden för att få bättre livsmiljö och villkor. Detta gjorde att 



Megalodons matmeny blev mycket begränsad. I kombination med detta och en kallare 

vattenmiljö som var under den normala temperaturen som hajar trivs bäst i, 

resulterade allt detta i en förändrad livsmiljö. De lyckades inte anpassa sig till den nya 

miljön och deras byten var nu begränsade. 

Resultatet av detta var utdöendet av hela arten 

Megalodon. 

Då fortplantningen ingår i evolutionen så är det 

också ett ämne som ska beröras. Vithajen kan 

para sig och får avkommor. De kan para sig 

först när de har uppnått en ålder mellan 15-20 

år. Detta gör dem extra sårbara då det finns stora 

chanser att dö innan de hinner para sig och få ungar. Detta är anledningen till att 

vithajens mortalitet är större än nativiteten.  

Vithajens anatomi och fysiologi 

 

Vithajen kan uppnå ca 6 meter i storlek och väga mer än 2000 kg. När det kommer till 

deras tänder så har hajen runt 300 tänder fast det är bara ca 30% av dem som används 

aktivt. Vithajen har fått sitt namn från sin vita undersida, ovansidan är antingen grå 

eller brun. Kombinationen av de två färgerna hjälper vithajen att under längre tid inte 

bli upptäckt av bytet. Under lång tid har man trott att vithajens livslängd är mellan 

35–40 år men den senaste forskningen visar helt något annat då de kan uppnå en ålder 

på upp till 70 år 

 

Vithajen är en varmblodig fisk som t.ex. däggdjur och fåglar. Detta skiljer de extremt 

från andra fiskar då andra fiskar är kallblodiga. De får också med hjälp av sin 

konstanta rörelse att få högre inre temperaturer än vattnet då deras inre temperatur kan 

uppnå upp till 25 grader. 

 

 

Endotermi 

Vithajen kan med hjälp av värmeväxlare höja sin egen temperatur eller stänga av om 

det blir för varmt. Under tiden den simmar så använder den mest sina enorma 

muskler. Detta är en energikrävande process som både kräver energi och bildar högre 

temperaturer vilket är ganska typiskt för organismer som använder cellandningen. 

Värmen som bildas av rörelsen transporteras sedan i hela kroppen med hjälp av blodet 

som cirkulerar runt om kroppen. Tack vare att de kan hålla en relativt hög temperatur 

inuti kroppen kan de också lättare bryta ner födan.  

 

 

 

 

Bild 1.1 Illustrering av Megalodons storlek 

jämfört med vithajen och människan.  



 
 

 
 

Lukt 

Det som har gjort att dem har överlevt i alla dess år är bland annat deras fantastiskt 

välutvecklade luktsinne. Vithajen har ett avancerat luktsinne som gör att lukten kan 

kännas av på ett avsevärt långt avstånd. De kan känna lukten av ett byte på ca 

kilometers avstånd. De skulle kunna känna av att det finns blod i vattnet genom att 

känna lukten av en enda droppe blod på tio miljarder droppar vatten. De kan också 

känna av andra vätskor samt dofter som släpps från byten och allt detta på en enorm 

stor sträcka. 

 

Hörsel 

Vithajens öron är så små att dem är nästa osynliga, men de små öronen är kraftfulla 

och kan reagera på den minsta vibrationen som sker runtomkring dem. Hajar har 

också utvecklat något som heter öronsten som hjälper till att känna av gravitationen 

samt hjälper de att lättare lokalisera det som rör sig runt omkring dem. 

 

Syn 

Vithajen har en jättebra syn och den är uppdelat i två delar. Första delen är anpassat 

till att använda synen under ljusa förhållanden under dagen och den andra delen är 

anpassat till mörkare förhållanden under natten.  

 

Elektromagnetism 

Ampullae av Lorenzini, eller elektroreceptorer är porer som finns placerade på 

hajarnas huvud. Porerna leder till kanaler och säckar som finns placerade under huden 

som ger signaler och med hjälp av dessa kan de lokalisera sitt byte. De används också 

för att spara platser och rörelse som andra organismer utför, detta kan jämföras med 

modern teknik som människan använder i form av GPS. 

 

 

Smak 

Här spelar säsongen stor roll men detta varierar stort. De äter för det mesta andra 

fiskar, bläckfisk och andra hajar. De har smaklökar som sitter i halsen och djupt in i 

munnen som gör att det kan känna av maten innan det sväljs, därav anledningen att de 

släpper människor efter första bettet då människor inte ingår i deras menylista. 

Anledningen att de attackerar människor är att de helt enkelt förväxlat oss med något 

annat djur som dem äter.  

 

 

 

Rörelse 

Vithajen har en känsla av beröring genom sina stödlinjer, detta är linjer som börjar på 

hajarnas huvud och går ända ner till svansen. Denna förmåga har utvecklats hos alla 

fiskarter. Hajar kan upptäcka med hjälp av stödlinjer vart vibrationer sker och var 

mängder av vibrationer sker under en viss tidsperiod för att kunna undvika faror eller 

identifiera potentiella byten. 

 



Hud 

Hajar har relativt grov hud. De är täckta av dentiklar som ger de högre simnings 

effektivitet samtidigt som dem minskar drag. När det kommer till benfiskar så har de 

relativt slät hud då de är täckta av ett annat material som heter skalor. Detta ger dem 

en mycket smidig känsla, Man kan dessutom med hjälp av skalorna lista ut fiskens 

ålder. 

 

Hjärta 

Vithajens hjärta är ganska stor och är uppbyggd av två kammare och ett  

muskulöst atrium. Hjärtat är S-formad. 

 

 

Vithajens beteende 

Vithajen har ett väldigt brett habitat och finns i hela världen i vatten som är runt 12–

14 grader. Den är även känd för att migrera långa sträckor, då den är kapabel till att 

korsa världshav beroende på vilken sorts föda som finns i området den lever i. Jämfört 

med andra fiskar har vithajen enorm tolerans för olika marina habitat då den har 

förmågan att vistas i subarktiska och subantarktiska på grund av dess endotermi. 

Vithajen föredrar dock att hålla sig i varmt tempererat vatten runt ekvatorn. Detta kan 

ha att göra med att vithajens endotermi att göra. Anledningen varför är på grund av att 

endotermi i marina habitat är en väldigt energikrävande egenskap. Denna egenskap 

kräver att vithajen i detta fall äter tillräckligt för att kunna fortsätta vara endotermisk. 

På så sätt behöver vithajen äta mer i kallt vatten för att kunna förbruka mer energi då 

det kalla vattnet konstant kyler ner dess temperatur. På så sätt går det att konstatera att 

vithajen har en väldigt hög tolerans mot kallare vatten men väljer inte att leva där om 

maten inte är tillräcklig.  

Fortsättningsvis har man observerat att vithajen inte stannar på samma område i 

längre än en vecka, men vithajarna återkommer till jaktområden där det finns mycket 

fisk under vissa säsonger under flera decennier, vilket visar att vithajen är medvetna 

om vilka jaktområden som är bra och dåliga.  

När det kommer till rangordning i det marina ekosystemet är vithajarna de mest 

farliga predatorerna i vattnen. Det finns en definitiv hierarki i vattnet där de största 

vithajarna oftast har förtur till vissa byten, samt att andra hajar och fiskar väljer att 

undvika vissa områden om de ser vithajar där. När det kommer till hierarkin mellan 

vithajar dominerar kvinnliga vithajar manliga vithajar samt att större hajar dominerar 

mindre hajar.  

Om vithajar har revir är fortfarande inte helt nedlagt forskningsmässigt, men med 

tanke på att de tenderar att simma tillbaka till gamla jaktområden finns det säkert 

någon psykologisk undermedvetenhet hos vithajarna som gör att de förhåller sig till 

bra jaktområden. Eventuellt kan en ny frågeställning då vara om vithajarna tenderar 

att dela jaktområden.  



 
 

 
 

Utöver rangordningen och revir är vithajens reproduktion en otroligt intressant del av 

vithajens beteende. Innan själva fortplantningen sker utlöser honan kemikalier i 

vattnet som signalerar till de manliga vithajarna att honan är redo att fortplanta sig. 

Dessa kemikalier kallas för feromoner och är väldigt vanliga bland andra djur. 

Några eventuella parningsplatser verkar inte förekomma bland vithajarna. Vithajarna 

fortplantar sig ungefär varje två år och har inte specifika parningssäsonger.  

Vithajens fortplantning är en otroligt intressant del av vithajens beteende. Under 

själva parningen biter den manliga hajen fast sig i honan. Det är därför som honan 

rent evolutionärt har tjockare hud jämfört med hanen. Därefter vänder hanen sin buk 

mot honans buk. Hanen använder sig av en så kallad klaff som sitter på hanens Pelvis 

för att föra in den i honan. Därefter impregnerar hanen honan.  

I livmodern sker därefter en kamp om överlevnaden för de växande fostren. Detta 

kallas för livmoderkannibalism i form av offogi. Medan vithajs ungarna växer i 

livmodern äter de upp obefruktade ägg som modern producerat. Den hajen som ätit 

flest ägg under perioden som ungarna är i livmodern är den som sannolikt kommer 

klara sig bäst efter födseln. Anledningen varför är att hajen som ätit mest sannolikt har 

vuxit sig störst och starkast bland sina syskon. Dock är det inte klarlagt om ungarna 

äter upp varandra inuti livmodern, som hos den nära släktingen sandtigerhajen 

Carcharias Taurus.  

När det kommer till de sociala relationer som vithajar har, visar det sig att de inte 

föredrar att simma i stora flockar utan håller sig till att simma i grupper om mindre än 

10 individer. Man har dessutom hittat bitmärken hos andra hajar som matchar 

varandra som även har samma djup och mönster som vithajens tänder. Utifrån detta 

kan man dra en slutsats om att när en vithaj eller andra hajar kommer för nära kan 

vithajen ge ett varnings bett som signalerar att de är för nära. Till skillnad från 

människor kommunicerar vithajar genom enbart kroppsspråk. Det kan vara allt från 

att de gapar stort, välver sina kroppar eller att de biter på ett visst sätt. Vithajen verkar 

vara en relativt enslig fiskart, men som kan vara social om den behöver det när den 

ska fortplanta sig till exempel.  

Genom att observera vithajens beteende kan man konstatera att de är relativt 

intelligenta djur. Vithajen har en otroligt effektiv och utvecklad hjärna som 

koordinerar alla dess högt utvecklade sinnen för att kunna göra vithajen till en av de 

mest effektiva jägarna under vatten. Dess byte, som inkluderar sälar och delfiner är 

otroligt smarta och intelligenta. Dock lyckas vithajen till och med överlista även dem 

vilket gör att de är väldigt högt upp på näringskedjan. 

 



 

 

Vithajen och människan 

 
Med tanke på alla dessa filmer som vi har sett under alla dessa år så råder det ingen 

tvekan om att vi har fått en uppfattning om att Vithaj är en ”mördarfisk” 

som konstant är ute efter människor och dess kött. Detta kan jag påstå är helt fel 

uppfattning eftersom Hajar inte alls har människor som favoritmat utan det är ofta en 

missbedömning som sker från deras sida. Dock kan vissa attacker ändå var så pass 

allvarliga att de leder till döden. Årligen registreras det runt 30–100 attacker på 

människor men 30% av dem attacker leder till döden. 

 

 

Om man kollar hur många hajar som dödas runt om i världen årligen så råder det 

absolut ingen tvekan om vem som är den massiva mördaren.  

Varje år dödas runt 100 000 miljoner hajar av människor varav 70% av jakten sker på 

grund av att man använder hajfenorna till ”Hajfenssoppa”. Det som är mer intressant 

är att svenskarna står för ca 5% av de som äter hajfenssoppa. Vilket betyder att runt 

370 000 svenskar har under någon gång i sitt liv ätit Hajfenssoppa.  

 

Hajfenor har blivit en mångmiljardindustri och 

försäljning av hajfenor förekommer också i organiserad 

brottslighet. På grund av det så borde människor aldrig 

äta Hajfenssoppa. På det sättet kommer man kunna 

förebygga samt minska risken att sponsra en 

brottslighet som pågår för fullt. Om mänskligheten 

fortsätter använda hajfenorna till mat och annat 

kommer det leda till att världens äldsta organism som 

har levt sen dinosauriernas tid kommer att försvinna.  

 

Många asiatiska länder som Thailand, Vietnam och 

Indonesien ökar sin konsumtion medan Kina minskat 

konsumtionen av hajfenor sedan 2012 med runt 80%.  

 

De senaste åren så har vithajen minskat drastiskt därav är den en utrotningshotad art. 

Det är flera aspekter som spelar roll kring detta men en av dem absoluta är att 

tillgången till föda i haven blir sämre. Den största anledningen till detta är på grund av 

de negativa klimatförändringarna som mänskligheten ligger bakom.  

 

Vi borde tänka oss för vad vi äter och hur vi påverkar miljön runt omkring. Med de 

teknologiska verktyg som vi har skapat som bilar, flygplan, båtar et cetera har vi ökat 

utsläppen och förgiftningen som vi förgiftar naturen och ekosystemen. Detta kommer 

inte påverka bara människan i nutid utan vår art i framtiden också. Mänsklighetens 

vårdslösa beteende påverkar hela ekosystemet och kommer fortsätta att göra det i 

framtiden.  

 

Bild 1.2 Illustration som visar de olika 

hajfenorna.  



 
 

 
 

Vithajar har levt under många miljoner år. Under den tiden så har de utvecklat många 

förmågor som vi människor inte ens kan drömma om. En del förmågor är helt 

fascinerande som till exempel deras naturliga läkningsförmåga. De kan läka väldigt 

stora sår och det är ytterst sällan att de drabbas av sjukdomar. Det bästa med allt är att 

de har antikroppar som gör dem motståndskraftiga mot det som de flesta människor i 

vårt samhälle någon gång i livet kommer att drabbas av och det är cancer. Vårt sätt att 

konsumera mat, tobak, alkohol i kombination med orörlighet kommer att leda till att 

cancer blir en allt vanligare sjukdom i framtiden. Förhoppningsvis kan forskningen 

som bedrivs om hur vithajar gör för att skydda sig mot okontrollerad celldelning vara 

till stor hjälp och nytta för oss människor i vår jakt på medicin som botar cancer. 
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