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Förord
idén till denna bok fick jag en lördag i början av 2015 
när jag lyssnade på »Lundströms bokradio« i radions p1. I pro-
grammet spanade man in i framtiden: vilka böcker kommer 
ta vid när det svenska deckarundret förmodas klinga av? Flera 
nämnde att det fanns ett växande intresse för böcker om våra 
husdjur och hur de beter sig. Samma dag rapporterade Dagens 
Nyheter om en holländsk undersökning som studerade varför 
katter är så förtjusta i tomma pappkartonger. Det var den mest 
delade artikeln på sociala medier under helgen. En tanke föd-
des: varför inte skriva en bok som sammanställer all forskning 
om katters beteende? Mina förutsättningar kunde inte vara bätt-
re; jag har haft förmånen att leva med katt nästan hela livet, och 
jag har en bakgrund som forskare i ekologi och är van att ta ut 
essensen av det ogenomträngliga språk som forskare använder 
sig av. För mig känns det viktigt att forskningsresultat även kan 
komma allmänheten till del. Det har varit otroligt roligt att skri-
va om den mångfacetterade katten och jag hoppas den glädjen 
genom syrar boken.

Över hälften av alla hushåll i västvärlden har ett husdjur. I 
både Europa och usa har katten passerat hunden som det van-
ligaste husdjuret. År 2012 fanns det 90 miljoner katter i Europa 
och 74 miljoner i usa. Vår fascination och beundran för katter 
är utan gräns, vilket inte minst bevisas av att internet domineras 
av bilder och videor på katter. Det är inte alltid lätt att i ord och 
bild beskriva kattens alla beteenden. Därför har jag startat en 
sida på Facebook som heter »Hur tänker din katt?«. Titta gärna 
där och gilla sidan för att bli uppdaterad om nyheter från forsk-
ningsfronten och för att få se nya videor. 

Bo Söderström
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Inledning
katter är som de är och beter sig hur som helst, skrev  
poeten och skribenten Aase Berg i en krönika om kattens roll 
i litteraturen. Vi människor försöker förstå katten och hur den 
uppfattar verkligheten. Hur tänker katten egentligen? Är den 
tam eller vild? Fascinationen över katten delar vi med författare 
som Werner Aspenström, T. S. Eliot och Doris Lessing. Särskilt 
Lessing var en skarpögd iakttagare av katters beteende; hennes 
observationer av hur den gamle slagskämpen Rufus tar plats 
bland de andra katterna i hennes hem är en fröjd att läsa. 

Liksom många andra kattälskare har jag ett försvarligt antal 
böcker som avhandlar katters beteende i min bokhylla. Varför 
då ytterligare en bok om katter? De flesta böcker om katters 
beteende, vare sig de är skrivna av svenska författare eller över-
satta, grundar sig på författarnas egna erfarenheter av hur just 
hans eller hennes älsklingar beter sig. I många fall kan dessa 
tolkningar säkert stämma men katter är ju individer med bete-
enden som i högsta grad skiljer sig från katt till katt. Därför är 
det mer tillförlitligt att presentera resultaten från kontrollerade 
studier av många olika kattindividers beteenden. Katter beter 
sig verkligen inte hur som helst. De uppvisar tydliga beteende-
mönster som avslöjas genom noggranna forskningsstudier. Det 
är därför denna bok behövs. 

Vi sitter på en guldreserv av forskning om katters beteende. 
Vid en enkel sökning i världens största databas över vetenskap-
lig litteratur (Web of Science) återfinns massor av artiklar om 
varför katter gör som de gör. Men tyvärr slipper sällan dessa 
resultat ut ur forskarnas elfenbenstorn. Forskare skriver mest 
för andra forskare och det på ett krångligt och ogenomträngligt 
språk. Att det finns en törst hos allmänheten efter denna kun-

HUR TÄNKER DIN KATT? 
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skap visar inte minst det enorma genomslag artiklar om aktuell 
kattforskning i dagspressen brukar få. 

I denna bok kommer jag att förklara de allra mest spännan-
de forskningsresultaten på ett populärt sätt. Du får praktiska 
tips för hur du ska göra för att du och din katt ska trivas ännu 
bättre tillsammans. Till exempel beskriver jag hur du ska klap-
pa katten för att den ska må extra bra, och hur du undviker att 
din älskling krafsar sönder finmöbeln. Min förhoppning är att 
du också kommer bli än mer fascinerad av kattens historia och 
dess anpassningsförmåga till ett liv med människan. Var det 
människan som domesticerade katten eller domesticerade kat-
ten sig själv? Hur stort hot utgör rovdjuret katten mot vilda fåg-
lar, sorkar och möss? Vilken påverkan har katter på vår fysiska 
och mentala hälsa? Genom att ställa frågor om katten kanske vi 
till och med kan lära oss något om oss själva på kuppen. Under 
tiden jag arbetade med boken lärde jag mig massor trots att jag 
levt med en eller flera katter under större delen av mitt liv. Och 
forskningen som jag tar upp är rykande färsk; vissa forsknings-
fält har i det närmaste exploderat under senare tid och ett stort 
antal artiklar har skrivits under 2010-talet. Mycket nöje!

INLEDNING



DET VILDA
I DET TAMA



Ny forskning pekar på att människan egentligen 

inte har domesticerat vildkatten ännu. Vi har i alla 

fall inte avlat fram önskvärda beteenden och ut- 

seenden i samma utsträckning som för hundar och 

andra husdjur. Vi har accepterat kattens egenheter 

och katten har i sin tur accepterat vårt sätt att vara. 

I följande sex kapitel beskrivs de ursprungliga bete-

enden som fortfarande finns kvar hos tamkatten.

DET VILDA
I DET TAMA
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DET VILDA I DET TAMA

Mer vild än tam?
din katt sover lugnt på en kudde i kökssoffan och strun-
tar fullständigt i den glatt skällande hunden samtidigt som mat-
te och husse stökar med middagen. Längre tillbaka i tiden skulle 
scenen varit otänkbar för ett vilt rovdjur som katten. Människor 
och hundar utgjorde då verkliga faror för en vildkatt, och den 
skulle hållit sig så långt borta från människoboningar som det 
bara gick. Hur gick det då till när vildkatten anpassade sig till 
ett liv med människan? Arter som från början var vilda har 
människan genom avel förädlat egenskaper och beteenden hos 
som vi önskar och uppskattar. Kor, grisar, getter, får, höns, häs-
tar och hundar är exempel på djur människan domesticerat. 
Men i vilken utsträckning är katten domesticerad? Är verkligen 
katten som ligger i kökssoffan mer tam än vild?

Redan i slutet av 1800-talet noterade Charles Darwin att domes-
ticerade djur har gemensamma drag. Deras hjärnor är mindre 
och de har fler juvenila drag – det vill säga de ser mer ut som 
ungar än vuxna – i jämförelse med sina vilda förfäder. Det finns 
exempelvis hundraser där den vuxna hunden påminner om en 
vargvalp med kort nos, stora ögon och fladdriga öron. Intres-
sant nog tror forskare idag att detta är en biprodukt av att vi 
människor har önskat avla fram djur med bra beteenden. Vi har 
så att säga på köpet fått djur med barnsliga utseenden och mind-
re hjärnor. Det är i alla fall en teori som nyligen har förts fram 
av forskare inom jämförande genomik. Inom detta forsknings-
område kartlägger man först hela arvsmassan hos en organism 
och sedan jämför man generna och deras uttryck mellan arter. 
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KATTENS SINNEN

Kattens läten
små kattungar jamar för att kalla på uppmärksamhet från 
mamman när de är hungriga och behöver mat, eller känner sig 
oroliga och behöver tröst. Men allteftersom kattungen växer slu
tar de att jama för att kommunicera med mamma eller andra 
katter. Istället använder de ett mer förfinat språk av doftsigna
ler, ansiktsuttryck, kroppsspråk och beröring. Jamandet hos 
vuxna tamkatter är ett språk som nästan helt är förbehållet oss 
människor. Även vildkatter och förvildade katter jamar som små 
men slutar mer eller mindre med det som vuxna. De har ju ing
en matte eller husse som de behöver påverka. Men handen på 
hjärtat – förstår du vad din katt vill säga dig? Kanske fram
går det av sammanhanget när katten står framför dörren eller 
matskålen. Men det är inte alltid så enkelt vilket leder till en 
frustrerad katt tillika matte eller husse.

Starkt förenklat kan kattens läten delas in i tre olika grupper: 
läten som yttras med munnen stängd såsom spinnande hos en 
nöjd katt, läten där munnen hålls helt öppen hela tiden såsom 
fräsandet eller spottandet hos en katt som är rädd eller hotad 
och, till sist, läten där munnen först är öppen och sedan gradvis 
stängs såsom en jamande katt som försöker kommunicera med 
matte eller husse. I Sverige brukar vi bokstavera detta jaman
de läte som mjau, i England som meow, i Frankrike miaou och i 
Tyskland miau. Alldeles oavsett språk skrivs alltså lätet som nå
got som först har en högre tonhöjd och sedan en lägre. Men i 
kattens repertoar finns det dussintals olika mjau som varierar i 
tonhöjd, längd och volym. 
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Det här är något som fångade Nicholas Nicastros intresse 
så pass mycket att han skrev en doktorsavhandling om det. I ett 
av hans experiment fick 33 försökspersoner i New York lyssna 
till inspelningar av olika jamanden och sedan besvara frågor 
som: »Låter katten arg eller nöjd? Vill katten ha mat eller vill 
den gå ut?» Försökspersonerna fick lyssna till inspelningar av 
katters mjau i de fem sammanhang som presenteras i tabellen. 
De försökspersoner som hade haft katt under en längre tid och 
umgåtts med katter mer förstod kattens språk bättre än personer 
som inte var lika vana vid katter. Ungefär 40 procent av alla mjau 
lyckades de översätta korrekt. Med tanke på att de inte fick se 

TONHÖJD

VAD BETYDER

JAMANDET?

KROPPSSPRÅK

ÖGONEN

ÖRONEN

SVANSEN

Mjau  
(bedjande)

Mja 
(kela med mig)

Mjaaauuu 
(rädd)

Mjaaau 
(uppfordrande)

Mjauuuuu 
(orolig)

VAD VILL DIN KATT SÄGA DIG?

Tittar omväx
lande mot  
matte/husse  
och matskålen

Öppna

Hög

Hungrig Kontaktbehov Upplever
hot

Vill komma ut Oro
eller ångest

Hög Låg Stigande Fallande

Uppåt

Uppåt Uppåt UppåtNedåt, slår 
fram och 
tillbaka

Nedåt, 
slår fram 
och tillbaka

Uppåt Bakåt Uppåt Nedåt, 
bakåt

Vidöppna VidöppnaÖppnaÖppna eller 
halvslutna

Tittar mot matte/ 
husse, trampar  
med benen på 
stället

Stirrar på det 
hotfulla 
föremålet

Tittar omväxlande 
mot matte/husse 
och dörren eller 
fönstret

Vandrar 
fram och 
tillbaka
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katten, utan endast höra en ljudinspelning, är det en rätt impo
nerande bedrift. Annars framgår ju ofta kattens behov tydligt 
av kroppsspråk och andra beteeenden. De jamanden som flest 
försökspersoner lyckades identifiera på rätt sätt var ett kontakt
sökande mja och mjaaauuu från en katt som upplever ett hot. 

Alla barn vet att tjat kan löna sig, till slut ger mamma eller 
pappa upp. Är det likadant för katter? Om inte kattens behov 
blir tillfredsställt av ett enkelt mjau första gången kanske det 
lönar sig att upprepa budskapet: mjau – mjau – mjau – mjau (jag 
vill ha/göra något och det meddetsamma)? I ett andra experi
ment testade Nicholas detta på 28 nya försökspersoner. Det visa
de sig att personerna bättre förstod budskapet när de hörde upp
repade jamanden än enskilda mjau. Det kan vara en förklaring 
till varför katter har blivit allt pratsammare under evolutionens 
gång ju längre tid de har umgåtts med människan.

En grupp sydkoreanska forskare var nyfikna på om katters 
läten skilde sig mellan tamkatter och förvildade katter. I expe
rimentet ingick totalt 25 förvildade katter som hade fångats in 
för en kastreringskampanj och 13 tamkatter. Bara honkatter 
ingick i studien. Först fick de förvildade katterna sitta i karantän 
under en vecka då de fick mat och omvårdnad dagligen. Därefter 
presenterades fem olika scenarier för katterna. De fick sitta i en 
bur under tre minuters tid när (1) matte eller husse kom fram 
och satte sig på huk och talade vänligt med katten, för den för
vildade kattens del kom den tillfälliga vårdnadshavaren fram 
och talade vänligt, (2) en hotfull främling med en pinne kom 
fram och gjorde skenutfall mot kattens bur, (3) en klädd docka 
motsvarande ett tre år gammalt barn fördes på lina fram mot 
buren, (4) en okänd, kopplad hund kom fram till buren, och 
slutligen (5) en okänd, kopplad honkatt kom fram till buren. 
Knappast någon katt kan ha känt sig särskilt bekväm med dessa 
försök, oavsett om kattens ursprung var vilt eller tamt. Mycket 
riktigt var omkring 90 procent av alla läten antingen ett mor
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rande eller fräsande. Men det mest intressanta med detta försök 
var att tamkatterna jamade dubbelt så ofta som de förvildade 
katterna, och de jamade endast när en människa kom fram till 
buren. Tamkatternas mjau var också kortare och ljusare än vild
katternas vars mjau var mer snarlika den afrikanska vildkattens, 
den vilda förfadern till tamkatten. Det är då inte särskilt lång
sökt att dra slutsatsen att tamkattens korta och höga mjau är en 
anpassning till att kommunicera bättre med människan.

Tidigare trodde man att det endast var vissa kattdjur som kun
de spinna. Forskare delade in kattdjuren i två grupper: mindre 
kattdjur som kunde spinna men inte ryta, och större kattdjur 
som kunde ryta men inte spinna. Det visade sig inte vara riktigt 
så enkelt; flera större kattdjur som snöleopard, puma och ge
pard kan spinna men inte ryta. Idag tror forskarna att de allra 
flesta kattdjur kan spinna. Förutsättningen för spinnandet är att 
musklerna i struphuvudet och mellangärdet samarbetar så att 
katten kan spinna både på inandning och utandning. 

Tamkatten spinner till exempel när du klappar henne eller 
när mamman ger di till sina ungar. Men en spinnande katt är 
inte alltid lycklig och tillfredsställd. Även en katt som upplever 
akut stress eller har blivit skadad kan spinna. Det kan vara ett 
sätt för katten att lugna sig själv. Men numera tror forskarna 
att de lågfrekventa vibrationerna hos en spinnande katt även 
kan bidra till att läka skador snabbare. Dels fungerar vibratio
nerna som massage för ömma muskler, dels kan vibrationerna 
öka bentätheten och påskynda läkeprocessen vid benbrott. Idag 
har man börjat använda lågfrekventa vibrationer som förebyg
gande behandling för astronauter och pensionärer, det vill säga 
människor som av olika anledningar är mer stillasittande. Och 
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kanske även den mestadels stillasittande katten spinner för att 
hålla kroppen i trim? 

Karen McComb med kollegor visade nyligen att tamkatter 
har olika sorters spinnande beroende på situation. Hungriga 
katter spann med både högre volym och högre tonhöjd. Frek
vensen låg faktiskt på samma nivå som skriket hos en hungrig 
bebis. Tamkatten tycks alltså ha lärt sig att kommunicera både 
med hjälp av mjau och spinnande för att husse och matte snabbt 
ska reagera på kattens behov.

Vuxna katter använder jamande främst när de försöker 
säga något till oss människor. 

Jamandets budskap är lättare att förstå tillsammans med 
kattens kroppsspråk.

Människor med tidigare erfarenhet av katter har lärt sig  
att förstå budskapet bara utifrån kattens jamande.

En katt som har blivit socialiserad i ung ålder kommunice-
rar mer med jamande och mindre med fräs och morr.

Din katt upprepar ofta mjau i serier när du inte reagerar 
första gången. Vi förstår kattens budskap bättre då.

Om din katt pratar överdrivet mycket kan den ha lärt sig 
att tjat lönar sig. För att vänja av katten kan du pröva att 
ge katten mat när den inte jamar uppfordrande vid mat-
skålen eller ytterdörren. Du ska ge mycket uppmärksamhet 
när de är tysta och inte lika mycket när de jamar.

FORSKARNA FÖRKLARAR:
KATTENS LÄTEN
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