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Sammanfattning  

Det är dags att slopa det gamla påståendet att våra tamkatter (Felis catus) klarar sig 

bra själva – för det gör de dessvärre inte. Syftet med denna studie var att undersöka 

om tamkatternas vanligaste förekommande oönskade beteenden har något samband 

med katternas ras eller kön. Studien baseras på enkätsvar från över 3000 kattägare i 

Sverige. Några vanliga exempel på vad katter inte bör göra enligt kattägare kan vara 

att klösa på möbler, utföra sina behov utanför kattlådan och/eller göra aggressivt 

motstånd när omvårdnad i form av pälsvård eller kloklippning behövs genomföras. 

Studiens resultat tyder på att honkatterna, oavsett om de var renrasiga eller 

blandrasiga, tenderar att vara mer tillbakadragna samt aggressiva i sitt beteende 

kopplat till människan. En förklaring till detta kan vara att honkatterna har en naturlig 

modersinstinkt för att skydda sina avkommor. Tidigare studier har visat att katter som 

uppvisar färre oönskade beteenden tenderar att ha tillgång till någon form av 

utevistelse samt en god miljöberikning i hemmet, troligen beroende på att de får bättre 

utlopp för sina naturliga beteenden. Även om ett större antal katter i studien uppvisade 

bland annat både skygghet, aggressivitet och rumslighetsproblem säger inte det att 

katterna inte trivs i sällskap med människan. Trots att dagens tamkatt är ett populärt 

husdjur kan man inte bortse från att de kommer behålla sina naturliga instinkter och 

beteenden. 
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Abstract  
It is time to discard the old statement that our domestic cats (Felis catus) manage well 

by themselves – because unfortunately they do not. An increasing high number of 

homeless cats are exposed to enormous suffering when they get lost and forgotten in 

our society. The purpose of the study was to investigate whether breed or sex in 

domestic cats have any connection to the most common unwanted behaviors. The 

study was conducted using data from over 3000 cat owners in Sweden. Some 

common examples of unwanted behavior in cats are; scratching furniture, performing 

their needs outside the litter box and making aggressive resistance during fur care or 

claw trimming. The results of the study suggest that female cats, regardless of breed, 

tended to be more reserved and aggressive towards humans. One explanation of this 

may be that female cats have a natural mother instinct to protect their offspring. Earlier 

studies have indicated that cats that get better outlet for their natural behavior show 

less aggressive behavior towards humans. Although a large number of cats in the 

study showed both shyness, aggression and spatial problems, it does not mean that 

the cats do not thrive in company with humans. Although today's domestic cats are 

popular pets, one cannot ignore that they still retain their natural instincts and 

behaviors. 
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Definitioner 
 

Blandras / Bondkatt /  En katt som saknar stamtavla och som 

Huskatt inte är registrerad i någon 

kattorganisation.  

 

Domesticering  Förändring av ursprungligen vilda arter 

genom mänsklig påverkan i form av avel 

till former som är mer eller mindre 

beroende av människans närvaro samt 

hantering och vårdnad.  

 

Ferala / Förvildade katter Osocialiserade katter som lever utan 

mänsklig kontakt och drar sig undan från 

människan. 

 

Hemlösa / Oönskade / De katter som inte har någonstans att bo 

Övergivna katter  eller ta vägen samt inte har någon 

mänsklig tillsyn som ser till att de mår bra 

och sköts i omvårdnad.   

 

Ladugårdskatter / Utekatter Katter som oftast finns på 

gårdar/stallverksamheter och som har en 

bristande tillsyn ifrån människan. Vanligt 

med inavel hos dessa katter.  

 

Renrasig katt  En katt som innehar stamtavla och är 

registrerad i någon kattorganisation. 

 

Tamkatt En underart av vildkatten som benämns 

(Felis catus) som sällskapsdjur, kan kallas för husdjur 

samt domesticerad katt.  

  

Tämjning När människan ändrar/kontrollerar djurs 

naturliga beteende för att göra dem 

mindre vilda. Ska dock inte förväxlas med 

domesticering.  

 

Vildkatter  I familjen kattdjur ingår det som en egen 

(Felis silvestris)  art. Idag sträcker sig förekomsten över 

stora delar av Europa, västra Asien samt 

Afrika. Ska inte blandas ihop med arten 

tamkatt, inte ens om den är förvildad.  
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1. Inledning 

1.1 Vildkattens domesticering till dagens tamkatt  

Vad vi vet om tamkattens ursprung och historia är att dess förfäder för första gången 

uppträdde för cirka 35 miljoner år sedan under den sena Eocen-epoken som benämning 

vildkatt (Felis silvestris). Trots detta skulle det dröja cirka 25 miljoner år tills att 

kattfamiljen Felidae, den familj som alla nuvarande levande kattarter tillhör skapades. I 

dagsläget finns det totalt 37 levande olika arter kattdjur som vidare delar upp sig i åtta 

stora släkten där tamkatten (Felis catus) ingår i en egen grupp. Än idag används termen 

vildkatt för de katter som befinner sig utanför människans hem runt om i världen, vilket 

är felaktigt och man bör istället använda sig av termerna förvildade domesticerade 

katter eller ferala katter. På ett fåtal platser i Europa lever den europeiska vildkatten (F. 

silvestris silvestris) och i Asien finns istället den asiatiska vildkatten (F. silvestris 

ornata). I Afrika, Västasien och på några Medelhavsöar finns den afrikanska vildkatten 

(F. silvestris) som härstammar ifrån den numera utdöda men tidigare kända vildkatten. 

Forskare är eniga om att vår nuvarande tamkatt har sitt ursprung ifrån 

Medelhavsområdet och dess vetenskapliga namn är vildkatten – falbkatten (F. silvestris 

libyca). Den katt vi benämner som tamkatt har som tidigare nämnts det vetenskapliga 

namnet F. catus. Idag sträcker sig tamkattens utbredning över samtliga kontinenter 

förutom Antarktis och har nyligen passerat hunden som det vanligaste husdjuret i både 

Europa och Nordamerika (Serpell 2014). 

 

Själva domesticeringen av F. silvestris libyca har varit en gradvis process genom 

modern tid och ingen plötslig händelse. Detta gör det svårt att fastlägga domesticeringen 

till en exakt tid och plats i och med att det är fortgående process. Tillskillnad från andra 

djur människan har fångat in och tämjt påstås det att tamkatten i huvudsak faktiskt 

domesticerade sig själv utifrån deras historiska prägling genom tiden (Belton et al. 

2021). För drygt 10 000 år sedan hade Mellanöstern, tillsammans med övriga delar i 

världen, påbörjat spannmålsproduktionen som hjälpte till att forma fram den omtalade 

”jordbruksrevolutionen”. Skörden från dessa odlingar transporterades därefter även till 

havs med båtar (Faure & Kitchener 2009). Jordbrukets största problem blev då att hålla 

dessa råvaror fria ifrån angrepp av små gnagare vilket blev kattens uppgift att sköta då 

dessa gnagare tillhörde katternas naturliga föda (Belton et al. 2021). Människan såg 
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förmodligen därmed bara fördelar med att katten etablerade sig kring både städer och 

byar samtidigt som gnagarna tenderade att hålla sig borta samt minska i antal, vi kan 

bara spekulera kring detta och inte veta helt säkert. Det finns även katter som befann sig 

ombord till havs för samma anledningar som till land och det har förmodligen varit en 

av anledningarna till deras breda utbredning världen över. Katterna förlitade sig därefter 

på människan för både den mat och skydd som erbjöds kring den tid som 

bondesamhället blomstrade allra mest. Med andra ord den tidsepok som var innan 1800-

talet när jordbruket dominerade människans huvudsakliga sysselsättning. Tamkattens 

domesticering hade nog aldrig skett om inte den här fasen hade existerat som en fördel 

för människan och det första bandet med katten blev därmed en positiv introducering 

samt tillgång för oss människor (Serpell 2014). 

 

Det finns både en glamorös samt en väldigt dyster historia för dagens tamkatter. I 

forntida Egypten blev katter oftast avmålade i både gravar och avbildade som 

skulpturer/statyetter. Vissa människor blev även begravda tillsammans med katter för 

att det skulle skydda dem från det onda samt att de hölls som tidiga husdjur och ansågs 

att vara heliga (Linseele et al. 2007). I Afrika hade vildkatten en hög status och 

gudinnorna avbildades oftast som en katt eller tillsammans med katter. Katterna kunde 

också få en sensuell samt moderlig tolkning av befolkningen som tillhörde en och 

samma tro, kristendomen. Från denna dyrkan av katten som ett heligt djur gick det 

snabbt till att under 1700-talet porträttera katter som bärare av mörk magi, trolldom och 

kopplingar till djävulen. De (främst kvinnor) som var misstänkta för häxeri kunde till 

exempel ta skepnad i form av en katt när de skulle utföra ondskefulla handlingar. Detta 

resulterade i att man på ett barbariskt vis dödade katter genom fällor, spetsning, piskade 

ihjäl och brände dem på bål tillsammans med de häxor som också fick sätta livet till 

(Serpell 2014). 

 

Denna mörka historia återspeglas vid till exempelvis högtiden Halloween, där det 

utklädda ”häxeriet” återigen sammankopplas med katter, vilket kan vara anledningen till 

att det än idag är många som inte känner sig säkra med en katt i sin omgivning. Katter 

kan uppfattas som lömska och oförutsägbara. De har vassa klor och tänder och kan 

fortfarande i vissa fall kopplas till djävulen. I västerländska länder är de dock ett djur 

som håller skadedjur borta men kan betraktas som smutsiga och elaka (Serpell 2014).  
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1.2 Kattens status i Sverige 

Tamkatten är landets vanligaste sällskapsdjur men har en oerhört låg status och det är 

inte ovanligt att hitta en kattunge som är gratis, vilket gör att de är lätta att få tag på. I 

nuläget finns det ungefär 1,4 miljoner katter i Sverige och i fler än 700 000 hushåll finns 

det antingen en eller flera tamkatter. Den vanligaste uppskattningen kring de hemlösa 

katterna är att de överstiger åtminstone 100 000 och de är antingen bortsprungna, 

övergivna eller avkommor av något av dessa två alternativ. Varför antalet är så pass 

högt har att göra med att katterna kan föröka sig okontrollerat vilket skapar ett stort 

djurskyddsproblem (Regeringskansliet 2019). Dessa övergivna tamkatter har blivit 

delvis ”förvildade” under den tid de inte har haft någon socialisering/kontakt med 

människor och blir därför ännu skyggare för oss. Dessa hemlösa katter utsätts för stora 

påfrestningar och onödigt lidande. En del avlider dessutom i en plågsam och utdragen 

process på grund av svält, sjukdomar eller skador (Sveriges Riksdag 2017). 

 

Vad som är viktigt att tänka på inför kattköpet är att det finns en hel del lagar och 

föreskrifter att förhålla sig till. Ett exempel på en av dessa är Jordbruksverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVFS 2020:8, Saknr: 

L102; Jordbruksverket 2020a). Katter ska ha tillsyn minst två gånger per dag och deras 

päls och klor ska tas om hand vid behov. Katter är inte flockdjur som till exempel 

hundar, utan härstammar från en solitär art. Det betyder inte att de klarar sig själva utan 

de behöver ha social interaktion med antingen människor eller andra djur dagligen för 

att må bra (Jordbruksverket 2021). Enligt Jordbruksverkets sida för de föreskrifter och 

råd som gäller för hållande av katter är det både djurskyddslagen och en särskild 

tillämpad lag, Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150, Saknr: L90; 

Regeringskansliet 2008), som ska tillämpas.  

 

Det finns också andra föreskrifter och allmänna råd man är skyldig att följa som 

kattägare. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar 

och katter kapitel 2. 6 § (SJVFS 2020:8, Saknr: L102) bör varje katt ha en 

mänskligkontakt varje dag samt att de ska ha möjlighet till att både klättra, klösa och 

vässa sina klor. Eftersom alla katter inte har fri tillgång till utevistelse måste de kunna 

uträtta sina behov i en kattlåda. Enligt kapitel 3. 19 § ska kattlådan städas dagligen och 

innehålla någon sort av strömaterial som katten kan gräva i. Den 15 juni år 2020 kom 
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Jordbruksverket med en ny tillämpad lag för landets kattägare som har katter som vistas 

utomhus, nämligen att utekatter inte ska kunna föröka sig okontrollerat och de 

rekommenderas därför att kastreras (Djurskyddet Sverige 2020a). Antingen ser man till 

att kastrera sin katt hos en veterinär, eller hålls katten inomhus under den tid den löper 

samt när parningssäsongen äger rum (Jordbruksverket 2021).  

1.3 Tamkattens beteende 

Vad man vet om djurs beteende är att olika levnadssätt kan ge upphov till olika 

beteenden eftersom förutsättningarna i miljön de vistas i kan skilja sig åt. Ett exempel är 

att katter med tillgång till utevistelse kan bete sig annorlunda jämfört med katter som 

enbart vistas inomhus, även om deras beteenden troligtvis kommer påminna om 

varandras. Samtliga beteenden kan förklaras av en genetisk, medfödd del, samt av 

inlärda och förvärvade komponenter. Dessa två kriterier utformar en individs beteende 

tillsammans. Vad som styr ett visst beteende har att göra med att det finns både ett inre 

och ett yttre stimuli samt en motivation till det och då skapas ett beteendeprogram 

(Bradshaw 2018). Det är dokumenterat att katter som upplever stress eller rädsla på 

något vis kan skapa klassiska beteendestörningar i form av stereotypier, som är ett 

felaktigt beteende jämfört med deras naturliga beteenden som katten annars skulle 

uppvisa. Exempel på dessa är pica, överdriven tvättning och/eller vokalisering (Ahola et 

al. 2017). Fenomenet ”pica” används för att beskriva intag av icke-näringsämnen i form 

av olika material. Det kan röra sig om tyger vilket är vanligast och kallas för ylleätning 

eller yllesugning men även plast, papper, kartong eller metaller förekommer 

(Demontigny-Bédard et al. 2015). Dessa olika beteendestörningar tycks helt utebli hos 

samtliga vildkatter (Ahola et al. 2017). I fångenskap uppvisar de flesta stora kattdjuren, 

noterat hos lejon, leopard och gepard (Levin 2012), en annan variant av stereotypt 

beteende i form av ”pacing”, kallat för stereotypt vandrande (Shyne 2006). Ett 

överdrivet tvättande/putsande kan förekomma hos dessa stora kattdjur, vilket har 

noterats hos lejon i fångenskap och beteendet kan leda till att kala fläckar i pälsen 

uppstår (Levin 2012).    

 

Katter uppfattar samt beaktar vårt kroppsspråk väldigt noga och registrerar speciellt 

kontakten de får med våra armar och händer som både positiva och negativa 

upplevelser. De positiva kan vara när vi klappar dem och de spinner. Det negativa kan 
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vara när vi håller fast katten vid exempelvis kloklippning. Katter tycks reagera på våra 

röster och förstå vad vi menar med enkla kommandon, exempelvis ”nej”, ”hoppa ner”, 

”godis” och ”gå ut”. Detta har till största del att göra med att katten kan förstå och tolka 

tonfallet även om inlärning spelar en avgörande roll. Mörka och korta läten uppfattas 

hotfulla och en slags varning medan ljusa och mer långdragna ljud istället ger en positiv 

koppling. Katter sinsemellan hälsar på varandra genom att stöta ihop pannorna mot 

varandra och därför kan katter uppleva människan som ett direkt hot då vi inte befinner 

oss på deras nivå samt söker ögonkontakt. När en katt är arg, aggressiv, rädd, 

irriterad/upprörd eller frustrerad tenderar den att både morra och fräsa mot en om den 

känner sig trängd eller osäker. De kan resa ragg, visa tänderna, fästa blicken i en, dra 

tillbaka öronen och slå med tassarna med utfällda klor i ett försök att visa sig både 

starkare och större än det som utgör en fara (Jensen 2006). 

 

Det största undantaget som har upptäckts med katten, jämfört med övriga tamdjur, är att 

deras domesticering har gjort att de accepterar en samexistens och ett ömsesidigt 

nyttjande tillsammans med oss. Katter är oftast mer knutna till en känd plats än till vilka 

människor som bor och befinner sig där. Man brukar säga att katter finns där maten 

finns och det är inte ett helt fel uttryck i det här fallet (Serpell 2014). De katter som har 

tillgång till utevistelse skaffar sig oftast två hemområden, ett är själva hemmet där de 

bor och ett är deras jaktområde. Detta för oss till beteendet de har att gräva ner sina 

toalettbesök, vilket inte alls sker i lika stor utsträckning hos vildkatten (F. silvestris). 

Antagligen för att det ska lukta kring deras domäner, men det förekommer och speciellt 

då kring hemområdet. Valet att gräva ner toalettbesöken sker säkerligen då för att 

minimera risken att lukten ska locka till sig fiender när de ligger och sover (Jensen 

2006). Tidigare studier har visat att kattungar som är mellan 3 och 7 veckor är väldigt 

mottagliga för nya intryck samt att skapa en god relation med människor. Den tiden 

brukar kallas för socialiseringsperioden. Därefter blir det betydligt svårare att skapa en 

bra socialisering då katterna snabbt utvecklar en rädsla för nya och okända personer. 

Därför är det allra viktigast att kattungar exponeras för mänsklig kontakt under de allra 

första veckorna och att det nya hemmet får en kattunge som är van vid 

hantering/socialisering. Detta är det främsta problemet med exempelvis de förvildade 

katterna, ”ladugårdskatterna” samt kattungar från ferala katthonor. De har gått miste om 

denna socialiseringsperiod och därmed gått miste om att skapa goda erfarenheter 
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tillsammans med människan. Därför kan dessa katter bli skygga, tillbakadragna samt 

rädda för den mänskliga kontakten och kan förbli väldigt svårhanterade livet ut samt att 

en omplacering kommer att bli en utmaning för båda parter (Moody et al. 2018). 

 

Många tror att det är djurplågeri (Sveriges Riksdag 1962) att hålla en katt inomhus men 

de allra flesta katter verkar att trivas alldeles utmärkt inom hemmets fyra väggar (Barry 

& Crowell-Davis 1999). Stimuleras deras samtliga behov inomhus kommer de att skapa 

sitt revir i hemmet och aktiverar sig till den grad som de behöver genom både lek, jakt, 

födosökning och socialisering. En katt kan visa hur den mår och vad den vill genom 

kommunikation med både vokalisering och kroppsspråk, främst med hjälp av svansen 

och öronen. Däremot uppfattas det inte korrekt eller inte alls av en del människor. En 

viss typ av njutning hos katter är när de spinner samt när tassarna trampar/knådar likt de 

gjorde på sin mamma när de diade. Det tyder på att de är trygga och känner sig 

fullständigt tillfreds, precis som de gjorde hos sin mamma under sina första 

levnadsveckor. Vid kattens mungipor och vid tinningarna på huvudet har katten 

ytterligare några speciella doftkörtlar och genom att den stryker sig mot olika föremål 

och på sina ägare kommer den att lämna en doftmarkering för att markera deras revir 

(Sveriges Kattklubbars Riksförbund – SVERAK 2021a). 

1.4 Katters problematik utifrån kattägarnas synvinkel 

Några av de absolut vanligaste beteendeproblemen kattägare inte uppskattar är när deras 

katt förstör hemmet till exempel i form av klösande på möbler, urinera eller lämna 

avföring utanför kattlådan, kräkningar i form av exempelvis hårbollar som stöts upp 

samt att kattens aggressivitetnivå ökar (Grigg & Kogan 2019). Det finns studier som 

tyder på att dessa problem uppvisas när katten känner sig hotad samt att katten känner 

rädsla eller obehag (Stella & Croney 2016). Om en katt uppvisar beteendet ”lek” ofta 

finns det oftast ett samband med att miljön de befinner sig i är främjande samt att katten 

mår bra (Grigg & Kogan 2019). Om varje katt har mer utrymme att röra sig på (större 

revir) desto bättre mår de och aggression uppstår inte i samma utsträckning (Loberg & 

Lundmark 2016). Flera studier visar att katter som har tillgång till utevistelse uppvisar 

färre beteendeproblem än de katter som enbart vistas inomhus (Turner 2021). De katter 

som erbjuds en god miljöberikning exempelvis utevistelse (i någon form), minst ett 

gömställe för varje katt i hemmet, fler kattlådor och slutligen någon form av 
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klätterställning som stimulerar till att klättra samt en utkiksplats då de flesta katter 

uppskattar att befinna sig högre upp än marknivå, uppvisar oftast ett vänligare beteende 

i sin hemmiljö (Amat et al. 2009). 

 

En annan beteendestörning är fenomenet ”pica” och det finns studier på att den här 

typen av beteende tros kan bero på att katten har ett dolt sjukdomstillstånd 

(Demontigny-Bédard et al. 2015). En del katter behåller sugreflexen 

(yllesugning/ylleätning) ifrån kattungestadiet likt när den diade mjölk ifrån sin 

kattmamma, ända upp till vuxen ålder. Normalt sett ska beteendet avta när kattungen 

blir äldre men av någon anledning sker inte detta hos alla individer. Av de få studier 

som har gjorts finns det märkbar tendens till att birmakatter (en sort av raskatt) uppvisar 

en mer frekvent association till det här beteendet, men varför det är på det här sättet är 

ännu inte klarlagt (Kinsman et al. 2021). Dessutom kan äldre katter suga på kattägarens 

fingrar, hals samt armbåge då de associerar det med den trygghet som deras kattmamma 

gav dem under den tiden som de var kattungar och diade (Bradshaw 2018). Liknande 

beteende kan associeras till när katter knådar/trampar med tassarna i samband med att 

de spinner i välbehag i människans närvaro (Deputte et al. 2021). 

 

Aggressiva beteenden vissa kattägare uppger kan vara när katten plötsligt nafsar/biter 

till eller använder klorna på en. Det kan uppkomma rent spontant när kattens 

jaktbeteende triggas och kan orsakas av att ett löv rör sig men också av tår eller fingrar 

på oss människor. Det är svårt att avgöra om det i själva verket handlar om ett 

aggressivt utfall ifrån kattens sida eller om det tenderar att vara en ”lek” som människan 

inte riktigt förstår sig på. Viktigt att ha i åtanke är att tamkatternas beteende härstammar 

ifrån hur vildkatten betedde sig under den icke-domesticerade tiden. Vår tamkatt kan 

ofta bjuda in till lek med bytet de fångar istället för att avsluta dess liv direkt, till 

skillnad från vildkatten som vanligtvis avslutar livet på det fångade bytet direkt, som ett 

uttryck för dess hungerkänsla. Det är också ett sätt att fostra sin avkomma med att 

introducera dem till jakt i form av en lärofylld ”lek”. Med andra ord är det inget vanligt 

beteende att en tamkatt som blir klappad kan ligga och spinna till att snabbt vilja riva 

eller försöka bita i människans hand. Katten tror att vi bjuder in till en sorts ”lek”, 

liknande vad kattungarna i samma kull som de växte upp med lekte med varandra under 

deras första levnadsveckor tillsammans (Bradshaw 2018).  
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1.5 Katternas bakomliggande faktorer till stress och rädsla  

Vi människor ser till att antingen främja katternas naturliga beteende genom att erbjuda 

katten någon form av utevistelse, eller helt utesluta dem. Dessutom växer trenden med 

innekatter då fler väljer att köpa raskatter och de blir allt dyrare att införskaffa samt att 

man är rädd om sin familjemedlem då det finns många faror som kan leda till att de 

skadar sig eller avlider. Detta kan leda till att katterna tenderar att uppvisa oönskade 

beteende i högre grad eftersom de inte blir tillräckligt stimulerade i sin inomhusmiljö 

(Foreman-Worsley et al. 2021). De flesta katter som inte har någon negativ erfarenhet 

av människan från tidigare brukar möta människor med både vänlighet samt nyfikenhet. 

Svansen är gärna helt upprätt och de smeker/gnider gärna kroppen längs med våra ben 

och svansen kommer följsamt efter i samma rörelse. Däremot kan katter som tidigare i 

livet haft en dålig relation med människor faktiskt vara rädda, vilket uppvisas i vad 

människan betraktar som ett aggressivt beteende (Deputte et al. 2021).  

 

Katter använder sig av olika läten, dvs. vokalisering. Tamkatter har lärt sig att om de 

kommunicerar med människan genom läten, kommer de förmodligen få ut någon 

positiv fördel av det, exempelvis utfodring eller fysisk beröring i form av klappning. 

Andra kattdjur använder sig inte alls av samma fonetiska läten som tamkatten gör och 

det är inget som är en slump utan något de har lärt sig att göra under domesticerings 

perioden. Lätena är verkligen människoriktade och kattägare tycks förstå en del av 

katternas olika läten då de varierar i frekvens samt volym och en uteslutningsmetod kan 

göras (Prato-Previde et al. 2020). 

 

Aggressivt beteende kan förekomma vid pälsvård och kloklippning då kattägaren håller 

fast katten för att inte skada den med borsten/trimmern eller klotången. Katter upplever 

fasthållning som något negativt och vill då gärna komma loss ifrån människans grepp. 

Det är inte ovanligt att de kan fräsa och använda både klor och tänder för att komma 

loss greppet människan håller dem i. Med rätt teknik samt ej stressad situation kan 

utförandet av omvårdnaden gå helt smärtfritt för båda parter och katten kan slappna av 

med en mer erfaren hantering (Moody et al. 2018).   

 

Katter kan ibland urinera eller lämna avföring utanför kattlådan i hemmet. Det finns 

flera förklaringar till detta, till exempel att de inte trivs i miljön de vistas i samt att 

förändringar kring byte av kattsand eller placering av kattlådan kan vara ett problem 
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eller att katten är sjuk. Små förändringar i kattens hemmiljö kan orsaka stora bekymmer 

för katten i form av otrygghet (Grigg & Kogan 2019). I ett hem som har fler än en katt 

som vistas inomhus kan det uppstå situationer där katterna kan känna att de inte har 

tillräckligt med tid att gå på toaletten och undanröja sin lukt, dvs. nedgrävningen av 

kattsanden som finns i kattlådan och väljer därför att utföra sina behov direkt på golvet. 

Detta bör bottna i en slags hierarki bland de katter som lever tillsammans under samma 

tak (Bradshaw 2018). Dessa moment kan skapa en stor stress hos katten och olika 

sjukdomstillstånd kan uppkomma, exempelvis kronisk stress (Ahola et al. 2017). Den 

vanligaste förklaringen till varför katter klöser på inredningen i hemmet är att det finns 

doftproducerande körtlar mellan tårna i kattens trampdynor på tassarna. Förmodligen 

lämnas det kvar en doft efter katten när den drar med klorna på exempelvis möbler. Det 

är ännu inte helt kartlagt varför tamkatter rutinmässigt sätter doftmarkering på både 

fasta föremål i hemmiljön samt på människorna som bor där, förutom revirmarkering 

som tidigare nämnt. Det kan röra sig om att de söker efter uppmärksamhet från sin 

ägare vilket de får när de uppvisar ett oönskat beteende och vi reagerar med att antingen 

fösa/lyfta bort katten eller så höjer vi rösten samt gestikulerar med våra händer i ett 

”bestraffnings”-syfte. Detta felaktiga beteende leder ofta till en dålig spiral vilket gör att 

det oönskade beteendet kommer att fortsätta existera. Det beteendet i sig kan kvarstå 

under hela kattens liv utan en förbättring (Bradshaw 2018).  

1.6 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att utifrån data från en tidigare enkätstudie kartlägga tamkatters 

naturliga beteenden i deras hemmiljö. Huvudfokus är att ta reda på om det finns något 

samband mellan katternas ras eller kön gentemot ett vanligt förekommande oönskat 

beteende. Den här typen av studier kan öka förståelsen för varför en kattägare väljer att 

lämna bort eller överge sin katt på grund av oönskade beteenden. Beteenden som 

undersöks är följande: 

1. Socialitet med människor 

- Katten hälsar vänligt på okända vuxna som kommer på besök, nosar, stryker 

sig, spinner, lägger sig på golvet. 

2. Kommunikation med människor/riktad vokalisering  

- Katten ”pratar” med människor, svarar på tilltal med jamningar eller annan 

vokalisering. 
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3. Motstånd vid hantering/fasthållning  

- Katten morrar, fräser, klöser eller bits vid pälsvård. 

- Katten morrar, fräser, klöser eller bits vid kloklippning. 

4. Rumsrenhetsproblem  

- Katten urinerar utanför kattlådan eller på andra opassande ställen inomhus. 

- Katten har avföring utanför kattlådan eller på andra opassande ställen 

inomhus. 

5. Övriga beteenden 

- Katten spinner när någon klappar den eller den ligger/sitter i knät på någon. 

- Katten klöser/vässar klorna på opassande saker inomhus (möbler, tapeter, 

gardiner etc.). 

- Katten snuttar, knådar, tuggar på mjuka leksaker och tyger.  

 

Olika beteenden från enkäten kommer att ställas mot varandra och jämföras med vad 

katterna har för kön samt vilken rastyp de tillhör. Förväntningarna är egentligen en 

förutfattad mening om att de som har en egen verksamhet inom kattuppfödning (dvs. 

raskatter) förmodligen har en bredare och större kunskap kring vad kattungarna behöver 

för att en trygg individ kommer att formas till den framtida köparen. De katter som 

kallas för ”ladugårdskatter” i folkmun (dvs. katter som förekommer på 

gårdar/stallverksamheter och har oftast en bristande tillsyn ifrån människan) kommer 

däremot inte att vara vana vid samma hantering och kan därmed vara svårhanterliga när 

de kommer till ett nytt hem och den sociala kontakten med människan kan vara mindre 

och i vissa fall saknas helt. Hypotesen för studien är att det är de två rastyperna och inte 

könen som kommer att visa störst skillnader i de olika oönskade beteendena som 

undersöks, och att huskatter/blandraser har en tendens till att uppvisa fler 

beteendeproblem i form av stress/oro/rädsla än vad raskatter gör. En viktig åtanke är att 

katterna härstammar från olika ställen och att deras nuvarande livsstil samt hemmiljö 

skiljer sig åt ifrån varandra. Den här studien lägger dock inte någon fokus på dessa 

skillnader. 
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2. Metod 

Studiens data består av en sammanställning ifrån en enkätundersökning från år 2012 

som heter ”Kattbarometern” och som genomfördes vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU). Enkäten låg ute på internet under 3 månaders tid på olika kattrelaterade forum 

som djurbutiks-, katthemssidor och på Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) 

egna hemsida. Den fanns tillgänglig på sociala medier via Facebook. Kattägare runt om 

i landet har besvarat enkäten som inriktade sig på katters beteende i sin dagliga miljö. 

De som besvarade enkäten har bedömt sin katts sociala beteende i flera olika situationer 

i hemmiljön. Enkäten resulterade i över 3000 individuella och fullständiga svar. Varje 

kattägare svarar enbart för en katts beteende oavsett hur många katter det förekommer i 

ett och samma hushåll. Studien utgår från några utvalda frågor och innefattar totalt sett 

5 huvudfrågor (bilaga 1, 3, 5, 8 & 11 – efter de röda markeringarna). Frågorna berör 

punkter som stress, oro samt rädsla, vilket katter gärna svarar på genom att uppvisa ett 

oönskat beteende. Varje fråga innehåller svarsalternativen – aldrig, sällan, ibland, ofta, 

alltid och vet ej. Alternativet ”vet ej” har däremot exkluderats i analyserna då det inte är 

något styrkande svarsalternativ.  

 

Utöver de frågor som nämns i föregående stycke framgår det i enkäten information om 

vad katterna har för kön, ålder, rastyp, härkomst, hemmiljö och deras nuvarande 

situation. I den här studien analyseras beteendedata bara i relation till katternas kön och 

rastyp. Viktigt att ha i åtanke är att katternas ålder och var de ursprungligen har 

införskaffats inte räknas med i den här studien eftersom åldern påverkar utveckling i hur 

trygg katten är samt att det är för svårt att ta reda på hur socialiseringen har varit under 

den tid som de var kattungar. I studien använder jag mig av vad SVERAK benämner 

som huskatt och inkluderar därmed blandraskorsning, bondkatt och samtliga katter utan 

godkänd stamtavla som huskatter. Enligt SVERAKs regler ska en katt som benämns 

som ”renrasig katt” ha både stamtavla samt vara registrerad i någon kattorganisation 

(Sveriges Kattklubbars Riksförbund – SVERAK 2021b). I studiematerialet har jag 

ingen kännedom om vad respondenterna har haft i åtanke när de har kryssat i rutan för 

sin katt med annan rastyp än huskatt. För att analysera eventuella skillnader i svar 

mellan honor, hanar, huskatter och raskatter har de olika svarsalternativen samt 

informationen om katterna sammanställts i datorprogrammet Excel. Insamlade data 

klassas som ordinal data. Bästa sättet att analysera denna typ av data var att utföra chi2-
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test som är ett icke-parametriskt test där observerade värden jämförs med förväntade 

värden (ekvation 1). Statistiska analyser i form av chi2-test utfördes i SPSS version 27. 

För att identifiera var signifikanta skillnader fanns samt för att korrigera 

signifikansnivån för multipla tester användes ett post hoc-test baserat på en metod från 

Beasley och Schumacker (1995). Eftersom varje fråga består av fem svarsalternativ 

(aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) och besvaras av fyra kombinationer av kön och ras 

(hane/renras; hane/huskatt; hona/renras; hona/huskatt) blir det totalt 20 tester för varje 

enskild fråga (tabell 1), därför delas den konventionella signifikansnivån 0,05 med 20, 

vilket ger en ny signifikansnivå på 0,0025. 

 

Ekvation 1: 

𝑥2 =  ∑
(𝑂𝑏𝑠. − 𝐹ö𝑟𝑣. )2

𝐹ö𝑟𝑣.
 

 

Tabell 1: Statistiska testgrupper baserat på kön, svarsalternativ och rastyp. 

Testgrupp Kön Svarsalternativ Rastyp 

1 Hane Aldrig Renras 

2 Hane Sällan Renras 

3 Hane Ibland Renras 

4 Hane Ofta Renras 

5 Hane Alltid Renras 

6 Hane Aldrig Huskatt 

7 Hane Sällan Huskatt 

8 Hane Ibland Huskatt 

9 Hane Ofta Huskatt 

10 Hane Alltid Huskatt 

11 Hona Aldrig Renras 

12 Hona Sällan Renras 

13 Hona Ibland Renras 

14 Hona Ofta Renras 

15 Hona Alltid Renras 

16 Hona Aldrig Huskatt 

17 Hona Sällan Huskatt 

18 Hona Ibland Huskatt 

19 Hona Ofta Huskatt 

20 Hona Alltid Huskatt 
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3. Resultat 

3.1 Allmän information kring studiens katter 
 

Materialet från Kattbarometerns enkäter hade totalt sett 3243 fullständiga och 

individuella svar. Totalt var 1699 katter (52%) hanar och 1544 (48%) honor. Antalet 

huskatter var 2343 (72%) och antalet renrasiga katter var 900 (28%). Av hanarna var 

1258 (74%) huskatter och 441 (26%) renrasiga. Motsvarigheten för honor var 1085 

(70%) huskatter och 459 (30%) renrasiga (figur 1).  

 
Figur 1: Fördelningen av det totala antalet av katterna som förekommer i enkäten baserat på deras kön 

samt vilken rastyp de tillhör. 

Vidare var det totalt 2925 katter (90%) som hade blivit kastrerade och 318 (10%) som 

inte hade genomgått någon operation som påverkade deras fertilitet. De vanligaste 

hemmiljöerna för katterna var lägenhet 1692 (52%), villa/hus1251 (39%), gård 246 

(8%), uppfödare 42 (1%) och annat 12 (< 1%) (figur 2). 

Figur 2: Fördelningen av det totala antalet katter som förekommer i enkäten baserat på deras nuvarande 

hemmiljö. Kategorin ”Annat” var <1% men anges i figuren som 0% p.g.a. att decimal ej användes. 
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14%
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Det vanligaste var att katten hade fri tillgång till utevistelse 1090 (34%). Därefter följer 

enbart innekatter med totalt 743 (23%) och därpå innekatter med tillgång till utevistelse 

som är inhägnad med 627 (19%) (figur 3). 

 

Figur 3: Fördelningen av det totala antalet av katterna som förekommer i enkäten baserat på nuvarande 

livsstil. 

3.2 Enkätundersökningens resultat kring oönskade beteenden 

För fråga 21.3 ”Socialitet med människor” – interaktioner med okända vuxna (bilaga 1 

och 2), visade chi2-testet att de observerade värdena skiljde sig signifikant mot de 

förväntade (tabell 2). Post hoc-test visade att antalet hanliga huskatter där ägaren 

svarade ”aldrig” var signifikant färre än förväntat, antalet som svarade ”ibland” i samma 

grupp var signifikant fler, antalet honliga huskatter där ägaren svarade ”ibland” var 

signifikant fler än förväntat och antalet som svarade ”alltid” i samma grupp var 

signifikant färre (tabell 3 och 4). 

 

För fråga 22.1 ”Kommunikation med människor/riktad vokalisering” – katten pratar 

med människorna i hushållet (bilaga 3 och 4). Här visade chi2-testet att de observerade 

värdena skiljde sig signifikant från de förväntade (tabell 2). Post hoc-test visade att 

antalet raskatter som var hanar där dess ägare svarade ”ibland” var signifikant fler än 

förväntat (tabell 3 och 4). 

 

För fråga 27.3 ”Motstånd vid hantering/fasthållning” – katten uppvisar aggressivt 

beteende vid pälsvård (bilaga 5 och 6), visade chi2-testet att de observerade värdena 
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skiljde sig signifikant från de förväntade (tabell 2). Post hoc-test visade att antalet 

raskatter som var hanar där dess ägare svarade ”aldrig” eller ”ibland” var signifikant 

färre än förväntat, medan antalet huskatter som var hanar där ägaren svarade ”ofta” var 

signifikant fler än förväntat (tabell 3 och 4). Vidare var antalet raskatter som var honor 

där ägaren svarade ”aldrig” eller ”ibland” signifikant fler än förväntat (tabell 3 och 4). 

 

För fråga 27.4 ”Motstånd vid hantering/fasthållning” – katten uppvisar aggressivt 

beteende vid kloklippning (bilaga 5 och 7), visade chi2-testet att de observerade värdena 

inte skiljde sig signifikant från de förväntade (tabell 2). Eftersom p-värdet låg precis 

över signifikansnivån på 0,05 gjordes ändå ett post hoc-test som redovisas i tabell 3 och 

4. 

 

För fråga 39.1 ”Rumsrenhetsproblem” – katten urinerar utanför kattlådan i hemmet 

(bilaga 8 och 9), visade chi2-testet att de observerade värdena inte skiljde sig signifikant 

från de förväntade (tabell 2). 

 

För fråga 39.2 ”Rumsrenhetsproblem” – katten lämnar avföring utanför kattlådan i 

hemmet (bilaga 8 och 10), visade chi2-testet att de observerade värdena inte skiljde sig 

signifikant från de förväntade (tabell 2). Eftersom p-värdet låg precis över 

signifikansnivån på 0,05 gjordes ändå ett post hoc-test som redovisas i tabell 3 och 4. 

 

För fråga 40.6 ”Övriga beteenden” – katten spinner när någon klappar den eller 

befinner i knät hos någon (bilaga 11 och 12). Här visade chi2-testet att de observerade 

värdena inte skiljde sig signifikant från de förväntade (tabell 2).   

 

För fråga 40.15 ”Övriga beteenden” – katten klöser/vässar klorna på opassande saker 

inomhus (bilaga 11 och 13), visade chi2-testet att de observerade värdena inte skiljde 

sig signifikant från de förväntade (tabell 2).   

 

För fråga 40.18 ”Övriga beteenden” – katten snuttar, knådar, tuggar på mjuka leksaker 

och tyger (bilaga 11 och 14), visade chi2-testet att de observerade värdena inte skiljde 

sig signifikant från de förväntade (tabell 2). 
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Tabell 2: Statistiska tester mellan de 20 testgrupperna (se tab.1) för de enkätfrågor som studerades med 

tillhörande frihetsgrader, p-värden och chi2-värden. En asterisk markerar signifikanta p-värden. 
Enkätfråga   Frihetsgrader p-värde Chi2-test värde 

21.3 
 

12 0,003* 47,76 

22.1 
 

12 0,0001* 35,33 

27.3 
 

12 0,00002* 59,24 

27.4 
 

12 0,051 20,94 

39.1 
 

12 0,838 7,27 

39.2 
 

12 0,052 20,80 

40.6 
 

12 0,607 10,09 

40.15 
 

12 0,711 8,89 

40.18 
 

12 0,126 17,68 

 

 

Tabell 3: Testgrupper (för gruppnummer, se tab. 1) som visade signifikanta avvikelser inom de olika 

enkätfrågorna. Inom parentes förklaras om testgruppen fick en högre (+) eller lägre (-) svarsfrekvens än 

förväntat. I grå text visas fråga 27.4 samt 39.2 som gav ett signifikansvärde på 0,051 respektive 0,052. 

Eftersom detta var precis över gränsen visas här vilka grupper som skiljde sig mest från de andra. 

Enkätfråga      
21.3 6 (-) 8 (+) 18 (+) 20 (-)  
22.1 3 (+)     
27.3 1 (-) 3 (-) 9 (+) 11 (+) 13 (+) 
27.4 2 (+)     
39.2 15 (+)     
      

 

Tabell 4: Resultat från post hoc-test för de enkätfrågor som visade signifikanta eller nära signifikanta 

skillnader mellan testgrupperna, med chi2-värden och p-värden. De rödmarkerade värdena utgör 

testgruppernas signifikanta p-värden (efter korrigering av signifikansnivån till 0,0025, se Metod) för att 

man enkelt ska kunna urskilja dessa från mängdens data. Frågorna i grå text är precis på gränsen till 

signifikanta p-värden och tas därför med i studiens resultat att diskutera vidare. 

 
Testgrupp 

Fråga 
21.3   

Fråga 
22.1   

Fråga 
27.3   

Fråga 
27.4   

Fråga 
39.2 

 

 x2 p-värde x2 p-värde x2 p-värde x2 
p-

värde 
x2 p-

värde 
1 1.35 0.2448 1.61 0.2041 22.40 0.0001 1.19 0.2748 2.00 0.1574 
2 5.81 0.0159 5.71 0.0168 3.28 0.0700 10.37 0.0013 0.75 0.3870 
3 0.74 0.3898 23.25 0.0001 15.12 0.0001 1.88 0.1707 0.03 0.8540 
4 6.57 0.0103 0.04 0.8321 1.87 0.1710 5.71 0.0168 2.17 0.1405 
5 1.57 0.2091 0.44 0.5073 4.02 0.0449 0.16 0.6921 0.78 0.3762 
6 12.65 0.0004 1.95 0.1627 3.18 0.0747 1.26 0.2619 0.32 0.5700 
7 1.08 0.2983 0.25 0.6206 4.33 0.0373 0.11 0.7376 0.82 0.3644 
8 12.04 0.0005 2.19 0.1391 0.08 0.7756 1.34 0.2477 0.34 0.5572 
9 1.71 0.1899 0.38 0.5399 11.07 0.0009 1.44 0.2309 0.30 0.5809 
10 0.11 0.7301 0.11 0.7406 0.02 0.8974 1.81 0.1789 0.43 0.5144 
11 0.12 0.7293 1.25 0.2636 11.89 0.0006 2.47 0.1160 0.12 0.7293 
12 0.93 0.3325 0.09 0.7680 5.63 0.0176 0.16 0.6906 0.98 0.3227 
13 0.19 0.6592 0.50 0.4808 15.47 0.0001 0.00 0.9561 3.34 0.0677 
14 0.07 0.7825 1.40 0.2360 0.63 0.4284 5.75 0.0165 0.25 0.6157 
15 1.24 0.2649 0.14 0.7047 0.13 0.7159 1.55 0.2131 10.08 0.0015 
16 0.00 0.9609 0.63 0.4289 0.68 0.4099 4.05 0.0442 5.40 0.0201 
17 2.10 0.1473 0.09 0.7657 1.31 0.2522 3.07 0.0798 0.47 0.4952 
18 26.79 0.0001 5.55 0.0185 0.01 0.9196 1.06 0.3035 0.24 0.6213 
19 0.29 0.5878 1.71 0.1909 0.01 0.9045 1.19 0.2757 0.40 0.5287 
20 30.98 0.0001 3.21 0.0730 0.14 0.7077 0.61 0.4348 0.96 0.3276 
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4. Diskussion  

4.1 Sammanfattning av studiens resultat  

Resultaten av studien kan sammanfattas enligt följande:  

• Kattens socialitet med människor, fråga 21.3 – Det finns en skillnad mellan 

könen i hur de socialiserar med okända vuxna människor på besök. Hanar gör 

det mer än honor, men det är endast hos huskatter det finns en skillnad. Det är 

ingen skillnad bland de renrasiga katterna.   

• Kattens kommunikation med människor/riktad vokalisering, fråga 22.1 – Det 

finns en skillnad mellan könen i hur de kommunicerar med människor. Hanar 

gör det mer än honor, men det är endast hos hanar som är raskatter det finns en 

skillnad. Det är ingen skillnad bland huskatterna.   

• Kattens motstånd vid pälsvård, fråga 27.3 – Det finns en skillnad mellan könen 

i hur de gör motstånd vid fasthållning vid pälsvård. Honor gör mer motstånd än 

vad hanar gör och den största skillnaden var bland raskatterna. Hos hanar som är 

huskatter var det fler hanar som svarade ”ofta” annars ingen större skillnad 

bland huskatterna.   

• Kattens motstånd vid kloklippning, fråga 27.4 – Det fanns en tendens och nära 

signifikant skillnad mellan könen i hur de gör motstånd vid fasthållning vid 

kloklippning. Hanar gör mer motstånd än vad honor gör. Det var fler hanar som 

var raskatter som svarade ”sällan” på frågan. Det är ingen skillnad alls bland 

huskatterna.   

• Kattens rumsrenhetsproblem kring avföringen, fråga 39.2 – Det fanns en 

tendens och nära signifikant skillnad mellan könen i hur de lämnar avföring 

utanför kattlådan. Honor gör det diskret mer än hanar och vanligast var det bland 

honor raskatter.   

• För de övriga frågorna 39.1, 40.6, 40.15 och 40.18 blev resultatet att det inte är 

någon skillnad varken mellan katternas kön eller rastyp för frågan som 

studerades (tabell 2 samt de tillhörande bilagorna 1 till 14 för vardera fråga som 

har studerats). 

 

Trots att ett större antal katter i studien kan uppvisa bland annat både skygghet, 

aggressivitet och rumsrenhetsproblem säger inte det att katterna inte trivs i sällskap med 
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människan. Katter som inte har tillgång till någon utevistelse, interaktioner med andra 

djur eller bara träffar ett fåtal människor knyter ett starkare band till sin ägare (Grigg & 

Kogan 2019). De katter som har tillgång till utevistelse ger då upphov till färre 

oönskade beteende vilket bottnar i att de får bättre utlopp för sina naturliga beteenden. 

De stimuleras på ett helt annat sätt genom att kunna jaga efter en riktig mus istället för 

en leksaksmus, även om själva beteendet är detsamma för samtliga katter (Stella & 

Croney 2016). Trots att dagens tamkatt är ett husdjur som hålls mycket inomhus får 

man inte glömma att de bibehåller sina naturliga beteenden som de använder/använde 

utomhus. De kommer alltid ha en koppling till sin tid före de skapade en relation med 

människan (Bradshaw 2018). Våra tamkatter är det enda domesticerade husdjuret som 

till stor del kan ströva fritt utomhus på egen hand utan någon större uppsyn, jämfört 

med hundar och hästar som antingen hålls kopplade, i en inhägnad eller uppställda i 

stall (Jordbruksverket 2021).   

4.2 Diskussion kring studiens resultat  
 

Kopplat till informationen ovan kan vi dra en enkel slutsats, att honkatter, oavsett om de 

är renrasiga eller huskatter tenderar att vara mer tillbakadragna i sitt beteende än hanar. 

Viktigt att komma ihåg är att 90% av katterna var kastrerade. Redan där kan en 

aggressivitet kring hierarki och revir i deras hemmiljö/hushåll tonats ner för samtliga 

katter. Därav har majoriteten en utebliven drivande sexdrift i form av löpning hos 

honorna, vilket i normala fall lockar hanarna till att vilja paras. Jämfört med fertila 

honor har kastrerade honor en lägre aggressivitetsnivå samt lägre kortisolnivåer (Vitale 

2022). Honkatter har uppvisat ett mer aggressivit beteende än hanar enligt tidigare 

studier gjorda av både Wright (1990) och Palacio et al. (2007), vilket styrker mina 

resultat i den här studien kring deras vanligaste beteendeproblem. Studiens inledande 

hypotes, att det skulle vara en skillnad i beteende mellan de två ”rastyperna” har inte 

bekräftats, utan det var mellan könen det fanns ett samband i de beteendefrågor som 

studerades. En viktig fråga är om resultatet beror på urvalet av de katter som var med i 

den här studien eller om det är en generell slutsats kring världens alla tamkatter. 

Eftersom det var kattägarna själva som fyllde i enkäten över internet om sin katts 

beteende i dess hemmiljö och inga utvalda eller förutbestämda individer som studerades 

är det svårt att ta ställning till om urvalet av katter kan ha spelat in.  
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Enligt tidigare studier har honkatter uppvisat ett mer aggressivt/tillbakadraget beteende 

än vad hanarna har gjort, vilket bör antyda att det är ett återkommande resultat kring 

katters interaktioner med människan. Det finns även en studie kring att katten inte 

känner lika stor knuten samhörighet till människan jämförelsevis med vad hunden gör 

till sin ägare. Katter är nödvändigtvis inte lika beroende som hundar att känna en 

trygghet/säkerhet av sin ägare i sin hemmiljö, vilket är ett tydligt tecken på ett reservat 

beteende i sig (Potter & Mills 2021). En annan anledning kan vara att honkatterna har 

en naturlig modersinstinkt att skydda sina avkommor och därför är ständigt på sin vakt 

för att inte något ska hända deras ungar, precis som vilken djurmamma som helst 

(Vitale 2022). Man har även studerat om pälsfärgen kan ha någon avgörande faktor 

kring katternas aggressiva beteende. Resultaten i sig var relativt små och det krävs mer 

forskning, men även här var honorna fler till antalet som uppvisade mer återkommande 

aggressivitet (Stelow et al. 2016). Utöver de nämnda anledningarna ovan kan det också 

ligga en stor vikt i att kattägare generellt inte kastrerar honkatter i samma utsträckning 

som man kastrerar hankatter. Eftersom kostnaden hos veterinären är dyrare för honor 

vilket också kan påverka att kattägare väljer att inte kastrera sin honkatt (Agria 

Djurförsäkring 2019).  

 

Tidigare studier antyder att katter som tenderar att uppvisa de vanligaste 

beteendeproblem som nämns genom hela studien, exempelvis klösande på möbler, 

urinering eller att avföring lämnas utanför kattlådan samt att kattens aggressivitetnivå 

ökar vid hantering av kattägarna, förmodligen har en bristande hemmiljö (Grigg & 

Kogan 2019). De studier som finns verkar nämligen tyda på att problemen oftast 

tenderar att uppvisas allra mest när katten känner sig hotad, är rädd eller känner obehag 

i hemmet den befinner sig i (Stella & Croney 2016). Har katten istället ett mer 

miljöberikat hem samt gott om utrymme att röra sig på mår den mycket bättre och dess 

aggressiva beteende uppstår inte i samma utsträckning som för de katterna som dagligen 

befinner sig på en mindre yta (Loberg & Lundmark 2016). Andra studier visar att de 

katter som har tillgång till någon form av utevistelse uppvisar ett beteende med färre 

problematiksmönster, grundat utifrån kattägarnas perspektiv (Turner 2021). Desto mer 

stimulans katten får i form av exempelvis yta, utevistelse, gömställen, chans till en högt 

uppsatt utkiksplats och någon variant av klätterställning, desto mer visar katten upp ett 

vänligare och mer trivsamt beteende i den hemmiljö de befinner sig i (Amat et al. 2009).  
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4.3 Tankar kring fortsatta studier 

Syftet med den här studien är att kartlägga vilka de mest oönskade beteendena är hos 

katter, i relation till ras och kön. Oftast handlar det om att de visar tecken på 

aggressivitet, urinerar eller lämnar avföring i hemmet utanför kattlådan samt klöser på 

inredning. De flesta beteende går att träna bort då de gärna uppkommer genom att 

katten är uttråkad eller känner sig otrygg (Stella & Croney 2016). Har man flera katter 

ska man se till att samtliga katter ska kunna sova ostört och gömma sig, ha en 

utkiksplats, äta/dricka i fred och kunna gå på kattlådan i lugn och ro (Grigg & Kogan 

2019). Enklast är att miljöberika hemmet utifrån vad katterna behöver och vad som 

gynnar deras välfärd allra bäst. Höga klösträd, fler matstationer och kattlådor är att 

föredra i ett hem där mer än två katter vistas för att inte skapa en konkurrens mellan 

katterna (Loberg & Lundmark 2016).    

 

Det finns väldigt lite forskning kring hur kattungarna har det under den tid som 

socialiseringsperioden är allra viktigast för dem. Till exempel vet vi inte hur uppfödare 

arbetar för att skapa en bra socialisering med sina kattungar, vilket är en viktig del att 

arbeta med och som kommer förbereda katten till ett liv tillsammans med sin nya familj. 

Detta gör att forskning är nödvändig för att kunna höja kattens status i samhället samt 

att öka kunskapen om vad katter behöver. För vidare studier behövs det studeras ännu 

mer kring om katters beteende skiljer sig åt mellan könen och eller rastyperna. Ett 

problem är att katter är väldigt svårstuderade på en annan plats än i sin hemmiljö då de 

reagerar kraftigt på plötsliga förändringar. Trots att man har vetskap kring att katter 

bildar något slags känslomässigt band tillsammans med människorna de bor ihop med 

finns det få studier kring den katt-människorelation som många kattägare upplever 

finns. Det är viktigt att fortsätta att studera katters beteende för att kunna kartlägga de 

oönskade problembeteenden en kattägare upplever.  
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4.4 Sammanfattning av dagens status för tamkatten i Sverige 

Antalet hemlösa katter ökar lavinartat och regeringen bör engagera sig i den här frågan 

för att undvika att katter utsätts för onödigt lidande. I Sverige har vi ett starkt djurskydd 

för att inget djur ska behöva lida i onödan. Det finns lagar och föreskrifter som man är 

skyldig att följa som djurägare/djurhållare (Jordbruksverket 2020b). På lång sikt skulle 

det kunna bespara många katter ett stort lidande och de olika föreningarna för 

omplacering hade förmodligen fått mindre arbete att utföra om det hade gått att kunna 

koppla varenda katt på villovägar till rätt ägare direkt. 

 

Något som är positivt är att under år 2020, numera kallat ”corona-året”, har efterfrågan 

att adoptera en katt från exempelvis ett katthem ökat kraftigt och under året 

omhändertogs det nästan uppemot 3000 katter av olika lokalföreningar. Det finns 

otaliga bevis för att människor medvetet överger sin katt och Djurskyddet i Sverige 

arbetar ständigt med att höja kattens status och för att katter i största mån inte ska 

utsättas för onödigt lidande (Djurskyddet Sverige 2020b). Det är tack vare att 

organisationen Djurens Rätt skapade en namnunderskriftsinsamling under år 2018 med 

totalt 40 867 underskrifter som gjorde att en proposition om obligatorisk ID-märkning 

och registrering av katt i Sverige kunde tas upp i Riksdagen för beslut (Djurskyddet 

Sverige 2020c). Under hösten 2021 lämnade regeringen in propositionen till Riksdagen 

med föreslag på att lagändringar som ska träda i kraft den 1 januari 2023 

(Regeringskansliet 2021). 

 

Det är dags att slopa det gamla påståendet att katter klarar sig bra själva – för det gör de 

dessvärre inte. Tvärtom utsätts de hemlösa katterna för ett enormt onödigt lidande när 

de kommit på villovägar och blir bortglömda av vårt samhälle. Utan den kommande 

lagändringen att göra det obligatoriskt att ID-märka sin katt och registrera sitt ägarskap 

kommer vi aldrig kunna spåra en katt till sin rätta ägare. En förändring måste till för att 

det här samhällsproblemet ska kunna lösas på allra bästa sätt. Dels för att en kattägare 

ska kunna stå till svars för sitt handlande och kunna bli straffad när en person medvetet 

väljer att överge ett tamdjur. Problemet med katternas låga status i samhället behöver 

nämligen lösas – en gång för alla. 
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4.5 Slutsatser  

Studiens slutsats blev att honkatterna oavsett vilken rastillhörighet de hade tenderade att 

vara mer tillbakadragna i sitt beteende kopplat till människan än hankatterna, vilket ofta 

uttrycks i form av ett oönskat beteende nämligen att de visar en högre aggressivitetsnivå 

riktad till oss människor. Resultaten grundas på vad svenska kattägare har uppgett för 

information kring katternas vanligaste beteendeproblem. Förmodligen har honkatterna 

en naturlig modersinstinkt för att skydda sina avkommor och de uppfattas att ha ett mer 

tillbakadraget/aggressivt beteende till oss människor än hankatterna i vissa vardagliga 

situationer i hemmet. Eftersom det bara var ett lands katter som deltog i studien kan 

man inte fastställa om resultatet är detsamma världen över, men tidigare studier från 

andra länder har visat liknande resultat. Det krävs dock det mer forskning inom ämnet 

för att orsakerna och allmängiltigheten av resultaten ska kunna styrkas. 
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Tack till! 

Först och främst vill jag tacka både Maria Andersson och Elin Hirsch från Sveriges 

lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) för introduktionen av studien samt tillgången till 

enkäten Kattbarometern och dess tillhörande material. Även för deras behjälplighet och 

förtroende att ta del av deras kompetens kring katters beteende. Jag vill också tacka min 

handledare Pär Söderquist från Högskolan Kristianstad (HKR) för hans vägledning under 

studiens gång och för hjälpen som har behövts när man behöver bolla idéer med någon 

kring exempelvis ens analyseringsprocess.  

 

Dessutom vill jag tacka min sambo som har stått ut med mitt humör samt mina två katter 

Enzo och Ferrari som alltid har funnits vid min sida under processens gång.  

 

Vill tillägna en stor eloge till alla vardagshjältar som arbetar mot att hemlösa katter ska 

minska till antalet, jag ser er – ni är mina största idoler och tillsammans är vi många som 

vill minska på deras utsatta lidande. Den nya lagen har nu röstats igenom i riksdagen för 

att i framtiden kunna stärka katternas status i Sverige, tack vare att vi är många som 

engagerar oss – hur fantastiskt är inte det? Kunde inte vara mer stolt över djurskyddet vi 

har även om det finns kryphål så vill vi alltid sträva efter det bästa för djurens välfärd! 

 

 

 

 

Katter styr och hundar lyder! 
~ Sassy  

 

(Den otroliga vandringen, 1993 – Walt Disney) 
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Bilaga 1 – Fullständig fråga 21 i kattbarometerns enkät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Fullständiga resultat ifrån fråga 21.3 i kattbarometerns enkät. 
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Bilaga 3 – Fullständig fråga 22 i kattbarometerns enkät. 

 

Bilaga 4 – Fullständiga resultat ifrån fråga 22.1 i kattbarometerns enkät. 

 
 

Bilaga 5 – Fullständig fråga 27 i kattbarometerns enkät. 
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Bilaga 6 – Fullständiga resultat ifrån fråga 27.3 i kattbarometerns enkät. 

 
 

 

Bilaga 7 – Fullständiga resultat ifrån fråga 27.4 i kattbarometerns enkät. 
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Bilaga 8 – Fullständig fråga 39 i kattbarometerns enkät.

 
 

Bilaga 9 – Fullständiga resultat ifrån fråga 39.1 i kattbarometerns enkät. 

 
 

Bilaga 10 – Fullständiga resultat ifrån fråga 39.2 i kattbarometerns enkät. 
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Bilaga 11 – Fullständig fråga 40 i kattbarometerns enkät.
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Bilaga 12 – Fullständiga resultat ifrån fråga 40.6 i kattbarometerns enkät. 
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Bilaga 13 – Fullständiga resultat ifrån fråga 40.15 i kattbarometerns enkät. 

 
 

Bilaga 14 – Fullständiga resultat ifrån fråga 40.18 i kattbarometerns enkät. 
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