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Tidigare forskning har visat att vi behöver veta mer om kattägare och deras inverkan på relationen 
mellan katt och människa. Denna studie har utgått från en anonym enkätundersökning som 
skickades ut i Ovanåkers kommun i Sverige för att undersöka kattägarskapet med avseende på 
kattägarens katter, tidigare erfarenheter och förhållningssätt till katter. Studien har även syftat till att 
ta reda på hur kattägare resonerar kring katters beteende och behov. Totalt 261 kattägare har fullföljt 
enkäten som bestod av 34 frågor. Baserat på resultaten verkar kattägare uppskatta kattägarskapet 
och har till stor del levt med katter under större delen av sin barndom och även upplevt en positiv 
barndomsrelationen till katter. Däremot kan det finnas kunskapsluckor kring lagstiftningen om 
huruvida katter får lämnas ensamma ett helt dygn utan tillsyn. Resultatet visade även att kattägare, 
när katten uppvisar problembeteenden, främst skulle agera genom att anpassa miljön för att 
förhindra att det sker igen eller tydligt visa för katten att beteendet är oacceptabelt. Nästan ingen 
skulle agera genom att söka hjälp hos en etolog vilket kan grundas i att det är ett begrepp som 
kattägare i kommunen inte är bekanta med eller en resurs de inte har tillgång till. Åtgärder skulle 
kunna utformas för att göra kattägare mer bekanta med termen etologer och även uppmärksamma 
lagstiftningen för att förbättra hållningen av katter och därmed förebygga att relationen brister. 

Nyckelord: kattägare; katter; relation; förhållningssätt; behov; beteende; Ovanåker 

Previous research has shown that it is necessary to have a better understanding of cat owners and 
their impact on the cat-human relationship. This study is based on an anonymous survey that was 
sent out in the county of Ovanåker in Sweden to investigate the cat ownership with regards of cat 
owners’ cats, past experiences and attitude to cats. The study also aimed to find out how cat owners’ 
reason about cats’ behavior and needs. A total of 261 cat owners completed the survey which 
consisted of 34 questions. Based on the results, cat owners seem to appreciate the cat ownership and 
have mainly lived with cats for most of their childhood and experienced a positive childhood 
relationship with cats. However, there may exist knowledge gaps about the legislation whether cats 
may be left alone for a full day without supervision. The result also showed that, in case of problem 
behavior situations, cat owners would primarily act by adapting the environment to prevent it from 
happening again or distinctly show the cat that the behavior is unacceptable. Almost no one would 
act out by seeking help from an ethologist, which may be caused by the fact that it is an unfamiliar 
term to the cat owners within the county or a resource they don’t have access to. Measures could be 
designed to make cat owners more familiar with the term ethologists and make the legislation more 
visible to improve the husbandry of cats and thereby prevent the relationship from failing. 

Keywords: cat owners; cats; relationship; attitude; need; behavior; Ovanåker  

Sammanfattning 

Abstract 



 
 

Det är inte svårt att förstå varför sällskapsdjur har blivit så populära då de har ett 
nästan magiskt inflytande på människor. Just katter har alltid legat mig väldigt nära 
om hjärtat och utan dem vore jag inte densamma idag. När jag bestämde mig för att 
studera vidare efter gymnasiet kändes det självklart att jag skulle fokusera på katter 
och andra sällskapsdjur. Jag ville lära mig om varför det ser ut som det gör idag och 
vad jag kan göra för att hjälpa till. Nu står jag här i slutet av tre års studier på 
Sveriges Lantbruksuniversitet och ska skriva mitt kandidatarbete. Från början till 
slut har mitt största intresse alltid varit katter och speciellt dess anknytning till 
människan. Därför var det inte direkt otippat att jag hamnade här, i ett 
kandidatarbete som handlar just om kattägare och deras katter. Min förhoppning är 
att detta arbete kan bidra till nya perspektiv och vidgade möjligheter för att förbättra 
livskvaliteten hos våra älskade katter.  

Sanna Hallstensson 
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Katten (Felis silvestris catus) är ett mycket populärt sällskapsdjur och i Sverige 
håller vi ungefär 1,2 miljoner katter (SCB, 2012). Människans och kattens relation 
går att spåra ungefär 9 500 år tillbaka (Vigne, 2004) och kan idag efterlikna 
relationen mellan föräldrar och barn (Finka et al., 2019). Människor finner även 
mycket glädje av att ta del av kattrelaterat innehåll via olika mediaplattformer 
(Myrick, 2015) vilket kanske har ökat kattens popularitet ytterligare. Trots 
populariteten finns det många hemlösa och oönskade katter i både Sverige och 
andra länder då ett stort antal katter hamnar på katthem (Eriksson et al., 2009; Clark 
et al., 2012; Alberthsen et al., 2016). Detta motsägelsefulla faktum tyder på att det 
kan finnas brister i relationen mellan katt och människa.  

Flera studier som har gjorts på relationen mellan katt och människa visar att vi 
behöver veta mer om kattägares förhållningssätt till sina katter med avseende på 
deras förväntningar, inställningar, uppfattningar, förutfattade meningar och 
kunskap gällande katter. Detta skulle kunna bidra till att kattägares missnöje 
minskar (Adamelli et al., 2005; Elvers & Lawriw, 2019), kattägares ansvarstagande 
och hantering av katter förbättras (Elliott et al., 2019), kattägare blir mer 
medgörliga vid beteendeterapi (Notari & Gallicchio, 2008) och att framgången vid 
adoption av hemlösa katter ökar (Shore, 2005; Weiss et al., 2015). 

Syftet med denna studie var (1) att fastställa information om kattägarskapet med 
avseende på kattägarens katter, bakgrund och förhållningssätt till katter och (2) att 
undersöka hur kattägare resonerar kring katters beteende och behov. Studien har 
begränsats till en kortare enkätundersökning som endast delats ut i Ovanåkers 
kommun i Sverige. Kattens popularitet gör det viktigt att veta hur vi ska hantera 
dem på rätt sätt. Genom att undersöka kattägares förhållningssätt till katter kan 
specifika åtgärder utformas för att förbättra hållningen av katter och således 
förebygga att relationen brister. Därmed ställs frågeställningarna: Hur ser 
kattägares förhållningssätt till katter ut och hur resonerar kattägare kring katters 
beteende och behov? 

1. Inledning  
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Data har samlats in via en internetbaserad enkät bestående av totalt 34 frågor. 
Inledningsvis presenterades respondenterna till bakgrunden av detta arbete samt 
kontaktinformation till arbetets författare och en beskrivning av hur enkäten skulle 
gå till. Dessutom meddelades att deltagandet var frivilligt, att inga personuppgifter 
skulle samlas in och en beskrivning av målgruppen. Respondenterna skulle vara 
över 18 års ålder, bosatta i Ovanåkers kommun och anse sig vara den huvudsakliga 
skötaren av katten i hushållet. Fanns det fler katter i hushållet skulle frågorna svaras 
utifrån den katt vars namn kom först i alfabetisk ordning och personen skulle även 
ha ägt katten i minst sex månader. 

Enkäten var uppdelad i fem delar där majoriteten av frågorna bestod av 
flervalsalternativ varav vissa frågor även kunde besvaras med två svarsalternativ 
och i fritext. Frågorna var huvudsakligen obligatoriska att svara på med undantag 
av några fritextfrågor där respondenterna kunde utveckla sina svar. Första delen 
bestod av sju frågor och syftade till att samla in information om kattens ålder, kön, 
ras, om den har tillgång till utomhusvistelse, var kastrerad, hur den införskaffades 
samt hur många katter som finns i hushållet. Följande del innefattade fyra frågor 
som handlade om kattägarens bakgrund och erfarenhet av katter. Dessa frågor 
handlade om respondentens uppväxt med katter, hur stor del av livet de har haft 
huvudansvaret över katter och om de någon gång arbetat med katter under sitt 
yrkesliv.  

I den nästkommande delen av enkäten följde 17 påståenden där deltagarna skulle 
ange till vilken grad de instämmer. Dessa påståenden omfattade bland annat vanliga 
övertygelser om katter men också påståenden som handlar om kattägarens 
förhållningssätt till katter. Därefter följde tre olika situationer där respondenterna 
fick svara på hur de skulle agera och ange det som var troligast. Här gavs 
möjligheten att svara med ett eller två svarsalternativ för att inkludera 
kombinationer av flera åtgärder. Svarade kattägare annat fick de även möjlighet att 
förtydliga sitt svar i fritext. Situationerna innefattade att kattägarens katt utförde 
olämplig urinering, olämpligt klösbeteende och aggressivt beteende. Slutligen 
skulle respondenterna besvara hur de upplever möjligheten att söka hjälp in om 
kommunen angående sina katter och om de upplever att det finns tillräckliga 

2. Metod och material  
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resurser inom kommunen för att kunna sköta sina katter på bästa sätt. Fullständiga 
detaljer om enkäten går att se i bilaga 1. 

Enkäten skapades via webbsidan Netigate. Frågorna utformades genom samråd 
med handledare, egna erfarenheter och genomgång av litteratur. Inspiration togs 
även från studier gjorda av Elliott et al. (2019) och Grigg & Kogan (2019). Enkäten 
begränsades till en kortare variant för att människor skulle samtycka till att delta. 
För att optimera enkäten innan utskick testades enkäten vid ett flertal tillfällen av 
personer som inte ingick i målgruppen. Detta gjordes främst för att se till att 
frågorna var tydligt ställda och att svarsalternativen var relevanta. Enkäten 
modifierades efter testerna och skickades sedan ut i Facebookgruppen ”Edsbyn & 
Alfta” och även till vissa personligen. Det uppmuntrades att dela enkäten vidare för 
att öka spridningen. Facebookgruppen beskrivs som en informationsplats för alla 
som bor i Ovanåkers kommun, befinner sig i kommunen ibland eller enbart gillar 
den. Antalet medlemmar i Facebookgruppen var ungefär 7 700 under tiden enkäten 
var öppen. Från om med den 10:e april, 2020, och i totalt 13 dagar var enkäten 
tillgänglig. Den skickades ut vid två tillfällen varav första tillfället var den 10:e april 
och det andra tillfället en vecka senare, den 17:e april. Data analyserades genom 
deskriptiv statistik i form av procentsatser och sammanställningar i tabeller och 
diagram via Netigate och programmet Excel. 
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Totalt har n=261 kattägare fullföljt enkäten och därmed utgår resultatet från detta 
om inget annat anges. Dock var det n=301 personer som påbörjade enkäten men 
n=40 fullföljde aldrig den. Nedan presenteras resultatet från enkätens fem olika 
delar. 

3.1. Uppgifter om katten 
Könsuppdelningen bland respondenternas katter var 55% hankatter och 45% 
honkatter. Majoriteten kattägare (89%) svarade att deras katt var kastrerad. Över 
hälften av kattägarna (59%) svarade att deras katt var en huskatt. Endast 6% svarade 
att de äger en renrasig katt och 27% svarade att de äger en blandraskatt. Resterande 
(8%) medger att de inte vet. Huvudparten av kattägare (83%) låter sin katt gå fritt 
utomhus. Vanligaste antalet ägda katter i hushållet var en katt (39%) eller två katter 
(40%). Katternas ålder var utspridda mellan ett år och över 20 år gamla, vilket visas 
i figur 1. Det var vanligast att kattägare hade införskaffat sina katter från vänner 
eller familj (42%), vilket visas i figur 2.  

 
Figur 1. Diagrammet beskriver åldersfördelning av n=261 katter i Ovanåkers kommun där den 
lodräta axeln visar andelen katter i procent och den vågräta axeln visar katternas ålder i år. 
Värdet ovanför staplarna skildrar antalet svarande i varje ålderskategori. 
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Figur 2. Diagrammet visar via eller varifrån n=261 katter i kommunen har införskaffats ifrån. 
Den lodräta axeln är angiven i procent och den vågräta axeln beskriver varje svarskategori. 
Värdet ovanför staplarna visar antalet svarande i varje svarskategori. 

3.2. Kattägarens bakgrund 
Majoriteten kattägare (66%) svarade att de har levt med minst en katt under större 
delen av sin barndom och 18% svarade att de inte alls har levt med katter under sin 
barndom. Vid frågan hur kattägare skulle beskriva sin barndomsrelation till katter 
visade medelvärdet 6,3 på en skala mellan 1 och 7, där 1 representerade negativt 
och 7 positivt. Totalt 67% av kattägarna har svarat positivt med värdet 7. Vid frågan 
om kattägare har haft huvudansvaret över minst en katt under sitt liv svarade 43% 
att de haft huvudansvaret i större delen av sina liv, 32% att de har haft det ungefär 
hälften av sina liv och endast 3% att de inte har haft det alls. Nästan inga kattägare 
(94%) svarade att de har arbetat med katter någon gång under sina yrkesliv. 

3.3. Påståenden 
Kattägare har värderat 17 påståenden som redovisas i fyra olika tabeller och är 
uppdelade efter respondenternas svar. Tabell 1 visar sex påståenden där den 
övervägande delen av kattägare svarade stämmer väldigt bra på. Därefter visas tre 
påståenden där majoriteten svarade stämmer ganska bra på, se tabell 2. I den tredje 
tabellen har tre påståenden samlats där den övervägande delen av kattägare har 
svarat stämmer väldigt dåligt på, se tabell 3. Resterande påståenden hade samtliga 
svarsfrekvenser under 40% och är sammanställda i tabell 4.  
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Tabell 1. Tabellen visar hur n=261 kattägare har svarat på sex påståenden där den övervägande 
delen av kattägare har svarat att de håller med helt och hållet. Påståendena är ordnade så att den 
övervägande andelen procent går i fallande ordning och är markerad i fet stil. Antal svarande i 
varje svarskategori står angivet inom parantes. 

Påståenden Stämmer 
väldigt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
väldigt dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Att klappa 
en katt gör 
mig glad 

77% (202) 20% (51) 3% (7)  0% (1) 0% (0) 

En katt kan 
vara lika 
betydelsefull 
som en vän 

76% (199) 20% (53) 3% (8) 0% (0) 0% (1) 

Jag är en 
kattälskare 71% (184) 22% (57) 6% (15) 1% (2) 1% (3) 

En katt kan 
vara lika 
betydelsefull 
som en 
familje-
medlem 

70% (182) 26% (68) 3% (9) 0% (0) 1% (2) 

Katter kan 
känna 
känslor på 
samma sätt 
som 
människor 

46% (120) 38% (98) 5% (14) 1% (3) 10% (26) 

Katter måste 
få gå ut 45% (118) 33% (85) 8% (21) 7% (17) 8% (20) 

Tabell 2. Tabellen visar tre påståenden där den övervägande delen av kattägare svarade att det 
stämmer ganska bra. Påståendena är ordnade så att den övervägande andelen procent går i fallande 
ordning och är markerad i fet stil. Sammanlagt har n=261 kattägare svarat och antal svarande i 
varje svarskategori står angivet inom parantes. 

Påståenden Stämmer 
väldigt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
väldigt dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Katter är 
lätta att ta 
hand om 

39% (102) 56% (147) 3% (9) 1% (2) 0% (1) 

Ofta förstår 
jag vad en 
katt vill 

40% (104) 56% (145) 3% (9) 1% (2) 0% (1) 

Jag kan se 
när katter är 
överviktiga 

38% (99) 52% (137) 5% (14) 0% (1) 4% (10) 
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Tabell 3. Tabellen visar tre påståenden där den övervägande delen av kattägare har svarat att de 
inte alls håller med. Påståendena är ordnade så att den övervägande andelen procent går i fallande 
ordning och är markerad i fet stil. Sammanlagt har n=261 kattägare svarat och antal svarande i 
varje svarskategori står angivet inom parantes. 

Påståenden Stämmer 
väldigt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
väldigt dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Katter är 
generellt sett 
mer till 
besvär än 
vad det är 
värt 

0% (0) 1% (3) 11% (30) 86% (224) 2% (4) 

Katter klöser 
och fräser 
ibland åt 
människor 
utan 
anledning 

1% (2) 4% (11) 27% (71) 62% (161) 6% (16) 

Katter utför 
ibland 
beteenden 
för att straffa 
sin ägare 

4% (10) 13% (34) 19% (49) 47% (123) 17% (45) 
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Tabell 4. Tabellen visar fem påståenden där alla svarsalternativ hade en andel som låg under 40%. 
Påståendena är ordnade så att den övervägande andelen procent går i fallande ordning och är 
markerade i fet stil. Sammanlagt har n=261 kattägare svarat och antal svarande i varje 
svarskategori står angivet inom parantes. 

Påståenden Stämmer 
väldigt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
väldigt dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Det är 
viktigt att 
leka med 
katter varje 
dag 

29% (75) 38% (98) 23% (59) 4% (10) 7% (19) 

Katter kan 
tränas på 
samma sätt 
som hundar 

8% (22) 35% (91) 36% (93) 14% (36) 7% (19) 

Katter klarar 
sig själva om 
jag är 
hemifrån ett 
helt dygn 

18% (48) 34% (88) 23% (61) 23% (59) 2% (5) 

Det är 
viktigt att 
visa en katt 
vem som 
bestämmer 
så att den 
inte blir 
dominant 

8% (22) 25% (65) 24% (62) 31% (80) 12% (32) 

Om en 
kattägare 
flyttar och 
inte kan ta 
med sig sin 
katt och 
inget 
katthem kan 
ta emot 
katten är det 
rimligt att 
avliva den 

23% (59) 24% (63) 15% (40) 29% (75) 9% (24) 

 

3.4. Problembeteendesituationer 
Utifrån tre olika problembeteendesituationer har kattägare svarat på hur de troligen 
skulle agera, se figur 3. Vanligast (43%, 36% respektive 12%) var det att kattägare 
skulle anpassa miljön för att förhindra att det sker igen. Näst vanligast (10%, 36% 
respektive 28%) var det att kattägare tydligt skulle visa för katten att beteendet är 
oacceptabelt. Nästan ingen (1%) skulle söka hjälp hos djurvårdspersonal om katten 
klöser på soffan till skillnad från de två andra situationerna. Endast 2% svarade att 
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de skulle söka hjälp hos en etolog om katten är aggressiv och bits, vilket ingen alls 
(0%) skulle göra om katten kissar på mattan eller klöser på soffan. 
 

 

  
Figur 3. Cirkeldiagrammen beskriver svarfördelningen över hur kattägare troligen skulle agera 
vid tre olika problembeteendesituationer: katten kissar på mattan, katten klöser på soffan och 
katten är aggressiv och bits. Kattägare hade möjlighet att svara upp till två svarsalternativ och 
därmed skiljer sig totala antalet svar åt mellan situationerna: n=398, n=370 och n=395 för 
respektive situation. 

Svarade kattägare med svarsalternativet annat kunde de förtydliga sitt svar i fritext. 
Några fritextsvar (n=16) som dök upp om katten kissat på mattan var: ”beror på 
ålder”, ”beror på om det händer fler än en gång” och några svar var också kopplade 
till att rengöra kattlådan lite extra. I det andra scenariot, där katten klöser på soffan, 
valde n=24 att svara i fritext. Flera av dessa svar var kopplade till att ordna fler 
klösmöbler i hemmet men även att de skulle avleda kattens beteende genom olika 
strategier. Dessa strategier handlade om att lyfta på tassarna och flytta undan katten 
när de ser att katten klöser på soffan men även att sprayduscha med vatten och 
använda olika medel på soffan som katten inte gillar. Totalt n=15 personer svarade 
i fritext angående om katten visar aggressivt beteende och bits. Några svar som dök 
upp var: ”beror på omständigheterna”, ”anpassa hanteringen på kattens villkor” och 
”låta katten vara och lugna ner sig”. Ett fåtal svar (n=5) handlade om att avliva 
katten. 

3.5. Ovanåkers kommun 
Majoriteten kattägare upplever antingen att det stämmer mycket bra (37%) eller 
stämmer ganska bra (41%) angående att de kan söka hjälp inom Ovanåkers 
kommun gällande deras katt om det skulle behövas, se figur 4. Vid frågan om 
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kattägare upplever att det finns tillräckliga resurser inom Ovanåkers kommun för 
att kunna sköta sin katt på bästa sätt svarade majoriteten att det stämmer mycket bra 
(40%) eller stämmer ganska bra (42%), se figur 5.  

 
Figur 4. Diagrammet beskriver svarsandelen över huruvida n=261 kattägare upplever att de kan 
söka hjälp inom Ovanåkers kommun angående sin katt om det skulle behövas, exempelvis hos 
veterinär, etolog eller annan rådgivare. Den lodräta axeln visar andelen i procent och den 
vågräta axeln de olika svarskategorierna. Värdet ovanför staplarna beskriver antalet svarande i 
varje svarskategori. 

 
Figur 5. Diagrammet beskriver svarsandelen över huruvida n=261 kattägare upplever att det 
finns tillräckliga resurser inom Ovanåkers kommun för att kunna sköta sin katt på bästa sätt, 
exempelvis foder, klösmöbler och transportburar. Den lodräta axeln visar andelen i procent och 
den vågräta axeln de olika svarskategorierna. Värdet ovanför staplarna beskriver antalet 
svarande i varje svarskategori. 

Totalt n=31 kattägare har valt att svara på den avslutande frågan i enkäten där de 
fick möjlighet att berätta om de upplever att de saknar något i kommunen för att 
sköta sin katt på bästa sätt genom fritext. Några svarsalternativ var ”veterinärer”, 
”jourhavande veterinärer”, ”katthem”, ”kattpensionat”, ”etologer” och ”en utökad 
djuraffär” som säljer ett större utbud av bland annat foder, kattsand, klösmöbler och 
kattleksaker. Några kattägare (n=6) påpekade att de åker till grannkommunen 
Bollnäs för veterinärvård och andra ärenden, såsom att köpa veterinärfoder och 
andra saker som inte är grundläggande tillbehör eller foder. 
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Ett syfte med denna studie var att fastställa information om kattägarskapet med 
avseende på kattägares katter, tidigare erfarenheter och förhållningssätt till katter. 
Kattägare i Ovanåkers kommun tenderar främst att äga katter som är huskatter, 
kastrerade, får gå fritt utomhus och som har införskaffats från vänner eller familj. 
Liknande resultat kom Adamelli et al. (2005) fram till, där kattägare främst 
införskaffade sina katter från vänner. En möjlig orsak till detta är att det också är 
väldigt vanligt att det föds oplanerade kullar, vilket har visats vara fallet i 
Storbritannien (Welsh et al., 2014). Denna studie visar att de flesta kattägare i 
Ovanåkers kommun verkar uppskatta kattägarskapet då de framför allt anser sig 
vara en kattälskare, att en katt kan vara lika betydelsefull som en vän eller 
familjemedlem och att de blir glada av att klappa en katt. Dessutom anser 
majoriteten att katter generellt sett inte är till mer besvär än vad det är värt. Även 
kattägares bakgrund med avseende på deras barndomsrelation till katter verkar 
övervägande positiv. Majoriteten av kattägare verkar också ha levt med katter under 
större delen av sin barndom.  

Kattägare i Ovanåkers kommun verkar inte vara helt överens om huruvida katter 
kan tränas på samma sätt som hundar. ”Klickerträning” är en vanligt förekommande 
träningsmetod som även katter kan tränas med för att utföra specifika uppgifter 
(Kogan et al., 2017). En orsak bakom denna missuppfattning kan vara att kattägare 
inte verkar uppfatta sina katter lika intellektuella eller emotionella som hundägare 
gör med sina hundar (Arahori et al., 2017). Dock var respondenterna huvudsakligen 
överens om att katter kan känna känslor på samma sätt som människor, vilket 
betyder att dessa kattägare ändå klassificerar katters emotionella egenskaper högt. 
Genom mer forskning om katters kognitiva förmågor föreslår Vitale Shreve & 
Udell (2015) att relationen mellan katt och människa kan förbättras. Därmed hade 
det i framtiden varit intressant att fortsätta utreda hur kattägares förhållningssätt till 
katters kognitiva förmågor ser ut. 

Tillsyn av katter ska ske minst två gånger om dagen enligt 1 kap. §16 Statens 
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:28) om hållande av 
hund och katt. Många kattägare i Ovanåkers kommun tycker dock att katter klarar 
sig själva ett helt dygn vilket kan tyda på att det finns en kunskapslucka gällande 
lagstiftningen. Utöver det uppenbara kan det bli problematiskt att lämna katter 

4. Diskussion 
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ensamma för länge då katter kan uppleva separationsångest då de kan ha en stark 
anknytning till sin ägare (Edwards et al., 2007). Separationsångest är även en 
bakomliggande faktor till att katter utvecklar diverse problembeteenden (Machado 
et al., 2020) och kan på så sätt pröva relationen mellan katt och ägare om katterna 
lämnas ensamma för länge. I studien av Adamelli et al. (2005) såg de att kattägare 
generellt sett uppmärksammar kattens fysiska tillstånd och omvårdnad men har en 
bristande respekt för katternas beteendebehov. Grigg & Kogan (2019) understryker 
att bättre utbildade kattägare kan gynna katters välfärd och rekommenderar då 
bland annat att belysa katters naturliga beteende, katters behov av berikning samt 
att klargöra vanliga missuppfattningar som människor kan ha om katter. Kattägare 
är skyldiga att följa lagstiftningen och därför är det också en väsentlig kunskap att 
besitta. 

Ytterligare ett mål med denna studie var att undersöka hur kattägare resonerar kring 
katters beteende och behov. Svarsfrekvensen skiljer sig något åt mellan 
problembeteendesituationerna vilket betyder att kattägare resonerar olika beroende 
på vilket problembeteende katten utför. Enligt Notari & Gallicchio (2008) tar 
kattägare först och främst kontakt med veterinärer för rådgivning när katter 
uppvisar ett problembeteende. Detta var dock inte lika tydligt i denna studie då 
kattägare främst väljer att själva anpassa miljön för att förhindra att beteendet sker 
igen eller tydligt visa för katten att beteendet är oacceptabelt. En annan möjlig orsak 
till detta resultat är att kattägare även ofta finner möjligheten att modifiera kattens 
beteende som svårt eller opraktiskt (Notari & Gallicchio, 2008). Kattägare i 
Ovanåkers kommun anser sig ganska ofta förstå vad en katt vill och att katter är 
relativt lätta att ta hand om vilket kan förklara varför respondenterna först och 
främst väljer att försöka lösa problemet på egen hand istället för att söka 
professionell hjälp.  

Nästan ingen kattägare skulle ta kontakt med djurvårdspersonal om katten klöser 
på soffan vilket kan bero på att de flesta är införstådda med att detta är ett naturligt 
beteende hos katter (DePorter & Elzerman, 2019) till skillnad från att katten kissar 
på mattan eller visar aggressivt beteende. I en studie av Wassink-van der Shot et al. 
(2016) var de två vanligaste problembeteendena som kattägare söker hjälp för just 
katter med olämpliga kissvanor och katter som visar aggressivt beteende. Därför 
låter det rimligt att kattägare i Ovanåkers kommun resonerar på detta sätt kring de 
olika problembeteendesituationerna. Respondenterna skulle däremot nästan aldrig 
ta hjälp av en etolog när katten uppvisar ett problembeteende. Troligtvis beror detta 
på att kattägare i Ovanåkers kommun inte vet vad termen etolog betyder då Notari 
& Gallicchio (2008) fann att kattägare har svårt för att tolka olika expertisyrken 
som erbjuder beteenderådgivning. Ytterligare en anledning till detta kan vara att 
etologer inte finns tillgängliga inom kommunen. Resultatet visar dock att kattägare 
i Ovanåkers kommun inte upplever att de saknar resurser för att kunna söka hjälp. 
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Däremot framkom det i slutet av enkäten att vissa kattägare saknar resurser såsom 
veterinärer, etologer, katthem, kattpensionat och djurbutiker med utökat sortiment 
av kattillbehör. Det är inte helt omöjligt att detta kan vara fallet eftersom det är svårt 
att veta exakt hur respondenterna har tänkt när de har svarat på frågorna. Det kan 
vara skillnad på hur kattägare upplever en situation och hur det faktiskt ser ut vilket 
gör att det uppstår vissa tveksamheter kring svaren.  

Studien har baserats på en enkätundersökning där flera felkällor kan ha inverkat. 
Resultatet är endast baserat på rapporterade svar från kattägare och är därför helt 
beroende av hur de har uppfattat frågorna. Även andra faktorer som inte har tagits 
hänsyn till kan ha haft en inverkan på resultatet då det framförallt är egenskaper hos 
kattägaren, såsom kön, utbildning och antal emotionella band till människor, som 
påverkar ägarens grad av omsorg (Adamelli et al., 2005). En orsak till att inte alla 
301 svar var fullständiga kan bero på att personerna helt enkelt ångrade sig och inte 
längre ville delta i undersökningen. Sju kattägare svarade dock nej på frågan om de 
har haft huvudansvaret över minst en katt under sitt liv och borde därför egentligen 
inte räknas med i resultatet då dessa inte tillhör målgruppen. Eftersom det endast är 
ett fåtal som har svarat detta anses det vara en försumbar del av hela resultatet. Det 
går inte heller att vara helt säker på att målgruppsbeskrivningen till enkäten har 
uppfattats korrekt då svaren är anonyma. Enkätens spridning är också en svaghet 
då den var internetbaserad och endast spreds via Facebook eller till kattägare 
personligen. Då 261 kattägare har fullföljt enkäten är det ändå en rimlig mängd 
eftersom det år 2019 fanns totalt 11 670 folkbokförda personer i Ovanåker (SCB, 
2020) och det uppskattas finnas 123 ägda katter per 1000 invånare i Gävleborgs län 
(SCB, 2012) där Ovanåker ingår. Antalet respondenter och deras katter motsvarar 
därmed ungefär 18%.  

Visionen med detta arbete var att presentera uppdaterad och aktuell forskning inom 
området vilket är en styrka. Därmed selekterades den utvalda litteraturen främst 
med avseende på vilket åt de publicerades. En svaghet är att hela forskningsområdet 
inte har kunnat granskats för att göra ett grundligt urval på grund av tidsbrist och 
databassökningar via endast Web of Science och Google Scholar. Då syftet och 
frågeställningarna var ospecificerade gav det frihet vid utformandet av enkäten och 
även i diskussionen. Detta betyder också att frågeställningarna endast har kunnat 
svarats på i måttlig utsträckning. Enkäten hade sina begräsningar då den utformades 
för att vara en kortare variant och därmed inte hade utrymme för fler frågor. I 
efterhand hade det varit önskvärt med ett tydligare fokus i frågeställningarna för att 
kunna dra konkreta slutsatser. Detta kunde exempelvis vara att enbart utreda hur 
kattägares förhållningssätt ser ut gällande lagstiftningen. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är denna typ av forskning relevant bland annat för att 
ta reda på hur kattägare tar till sig information och kunskaper för ett livslångt 
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lärande. Genom större kunskap om katter kan människor ta hand om sina katter på 
ett bättre sätt och därmed förebygga den ”slit och släng” attityd som verkar 
förekomma då många hemlösa och oönskade katter hamnar på katthem. Det blir 
både ekonomiskt, socialt och miljömässigt ohållbart att hela tiden sätta in nya 
resurser för att upprätthålla en god djurhållning. För att behålla en god relation 
mellan katt och människa krävs också etiska synsätt för att katterna ska få ett så bra 
liv som möjligt.  

Framtida studier bör göras för att undersöka hur försäljningen av katter påverkar 
katters välfärd då det verkar vara relativt enkelt att skaffa katt inom kommunen om 
det främst sker via bekanta. Det kan vara ett bekymmer eftersom försäljaren har ett 
viktigt ansvar över både katternas första levnadsveckor och att se till att de kommer 
till ett lämpligt nytt hem. Uppfödare och försäljare av katter skulle också kunna 
hjälpa kattägare med lämplig information då det kan leda till en starkare och mer 
tillfredställande relation (Gazzano et al. 2015). Vidare studier skulle även kunna ta 
reda på vilka informationskällor som anses vara tillförlitliga av kattägare då det kan 
förbättra informationsspridningen (Elliott et al. 2019). Denna studie har endast 
berört en liten del då detta är ett omfattande och fortfarande till stor del outforskat 
område. Däremot kan studien, tack vare att den är gjord på en lokal nivå, bidra till 
att utforma mer specifika åtgärder för att förbättra hållningen av katter inom 
Ovanåkers kommun. McLeod et al. (2017) föreslår att kattägares hantering av sina 
katter kan förbättras genom effektiv information till olika målgrupper. En insats för 
att göra kattägare inom kommunen bekanta med termer såsom etologer kan vara att 
uppmärksamma möjligheter att söka beteenderådgivning.  
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I Ovanåkers kommun är det vanligast att äga katter som är huskatter, kastrerade, får 
gå fritt utomhus och som har införskaffats från vänner eller familj. Kattägare inom 
kommunen verkar uppskatta kattägarskapet och har till stor del levt med katter 
under större delen av sina liv och även upplevt en positiv barndomsrelationen till 
katter. Däremot kan det finnas kunskapsluckor angående lagstiftningen om 
huruvida katter får lämnas ensamma ett helt dygn utan tillsyn. Kattägare inom 
Ovanåkers kommun skulle nästan aldrig söka hjälp hos en etolog om en katt 
uppvisar ett problembeteende, vilket kan grundas i att det är ett begrepp som de inte 
är bekanta med eller en resurs de inte har tillgång till. Därmed skulle möjligheter 
för att söka beteenderådgivning kunna uppmärksammas för att göra kattägare mer 
bekanta med termen etologer. Framtida studier bör undersöka hur kattägares 
förhållningssätt till katters kognitiva förmågor ser ut och hur det påverkar 
hållningen av katter. Även uppfödare och försäljare av katter kan ha en 
betydelsefull roll då de kan ge lämplig information till människor med avseende på 
kunskap och ansvar. Därför bör framtida studier även fokusera på att undersöka hur 
försäljningen av katter påverkar kattens välfärd och relation mellan katt och 
människa. 

5. Slutsats 
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Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Maria Andersson 
som har inspirerat mig under arbetets gång med sin fantastiska entusiasm och 
kompetens. Genom konstruktiv respons och åtskilliga dialoger har hon stöttat och 
väglett mig på ett betryggande sätt vilket alltid har fört mig framåt. Sedan vill jag 
också rikta ett stort tack till alla kattägare i Ovanåkers kommun som har valt att 
delta i enkätundersökningen. Inte nog med att ni hjälpte mig att få liv i mitt arbete 
har ni även bidragit till nya perspektiv inom kattforskning i Sverige. 
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