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Sammanfattning

Katten är bland de vanligaste husdjuren i Sverige och att ha innekatt blir alltmer vanligt. Katten har många 
behov som exempelvis att få röra på sig och vässa klorna, vilket är stora aspekter i deras natur. Att aktivera 
katten är en viktig del i deras vardag för att undvika att de utvecklar oönskade beteenden som exempelvis 
att riva sin ägare. Bor man på en mindre yta kan det dock vara mer utmanande samt problematiskt att 
tillfredsställa detta behov tillräckligt. 

Mitt fokus har därmed varit att ta fram ett alternativt koncept på klösmöbel som även passar kattägare som 
bor mindre. På dagens marknad kräver de stora varianterna på klösmöbler ofta mycket golvyta, vilket kan 
bli ett problem om man bor mindre. Idag är det vanligt att kattägare bygger egna klösmöbler, men det är 
tidskrävande och därmed inte alltid önskvärt. 

Under projektets gång har jag intervjuat fler kattägare och funnit ett behov av en större klösmöbel som passar 
in i det vardagliga hemmet och som lämpar sig om man bor mindre. En enkät skickades ut i olika kattforum 
där det tydligt syntes att kattägare ser ett värde om de själva kunde utnyttja klösmöbeln. Därmed designade 
jag en klösmöbel i kombination med en möbel som ofta finns i det vardagliga hemmet för både katten och 
kattägaren. 

Sökord: Katt, innekatt, kattägare, klösmöbel, trångboddhet



The cat is among the most popular pets in Sweden and having an indoor cat has become more common. 
A cat has many needs. For example, they need to be activated through play and allowed to sharpen their 
claws by scratching since these are major aspects in their nature. Activating your cat is an important part of 
their everyday life and to prevent them from obtaining unwanted behaviours, such as scratching their owner. 
However, satisfying the needs of a cat can become a difficult task and problematic for cat owners living in 
more cramped home accommodations.

Therefore, my focus has been to develop an alternate concept of a scratching post that also suits cat owners 
living in smaller homes. Larger scratching posts on today’s market often require considerable space on the 
floor, which can be a problem if you have a small home. It has become common for cat owners to build their 
own scratching posts today, but that can be rather time consuming and thus, often not desirable. 

During the course of my project, I have interviewed multiple cat owners and found a need for a larger 
scratching post that blends into the ordinary household. A survey was submitted onto various cat forums 
where the response clearly showed that cat owners found value in the concepts where they themselves could 
utilise the scratching post. Thus, I combined a scratching post with a typical type of furniture you often see in 
the ordinary household, one that can be used by both the cat and the cat owner. 

Keywords: Cat, indoor cat, cat owner, scratching post, cramped home accommodation
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1 Inledning

1.1 Bakgrund till val av projekt

Djur har alltid varit ett intresse för mig där katter är en stor favorit. Jag har alltid haft katt och har under mitt 
liv samlat på mig mycket erfarenhet och kunskap om både tamkatten och vilda kattraser. Under mina studier 
på Högskolan i Gävle så har jag samtidigt jobbat extra som butikssäljare hos Arken Zoo, vilket är Sveriges 
största husdjurskedja. De specialiserar sig på djurtillbehör där kattägare är en av de största målgrupperna. 
Detta tillsammans med mitt intresse för katter gjorde att det kändes väldigt naturligt för mig att tillägna mitt 
examensarbete till katt och kattägare.

1.2 Problembeskrivning

Katten är bland de vanligaste husdjuren i Sverige. En studie av Statistiska centralbyrån från 2012 visar att 
745,000 hushåll hade minst en katt och den siffras ökas fortfarande (Pet Scandinavia, 2017). Katten har 
många behov som exempelvis att få röra på sig och vässa klorna, vilket är stora aspekter i deras natur. Att 
motionera och aktivera katten, exempelvis i form av lek är ingen nyhet, eftersom det är nödvändigt för kattens 
fysiska hälsa (Royal Canin, 2018). Idag finns det dock forskning som visar att det ockå är viktigt för kattens 
psykiska hälsa; en katt som inte får röra på sig ordentligt kan utveckla oönskade beteenden (Royal Canin, 
2018). Till exempel så kan katten börja riva och bita sin ägare som ett sätt att få ut överskottsenergin. Bor man 
på en mindre yta kan det dock vara mer utmanande samt problematiskt att tillfredsställa detta behov tillräckligt. 

På dagens marknad finns det många klösmöbler som ska tillfredsställa klösbehovet (se Figur 1-3 för bilder). 
Större klösmöbler kan även användas för att tillfredsställa aktiveringsbehovet, men oftast krävs det mer än en 
klösmöbel för att undvika att katten klöser på annat i hemmet. Dessutom tar en större klösmöbel mer golvyta. 
Dessa befintliga lösningar är alltså inte alltid optimala om man bor mindre. En vanlig konsekvens av detta är att 
många som bor mindre och vill ha katt inte skaffar katt, särskilt om det är en innekatt man har tänkt sig. Enligt 
Jordbruksverket (2011) finns det ingen lag som har en specifik minimum yta för innekatter. Det handlar snarare 
om att man måste inreda sitt hem enligt kattens behov så att den trivs.

Idag är det allt vanligare att kattägare försöker lösa problemet själva genom att bygga egna klösmöbler, 
exempelvis väggställningar där katten kan klösa och röra på sig. Trots att det finns en stor marknad för 
klösmöbler på grund av mängden hushåll med katt så finns det förhållandevis få variationer på marknaden. Vad 
som är ännu mer förvånande är att återförsäljare i Sverige endast har en design på klösmöbler i olika versioner 
(se Figur 1-3 eller kapitel 4.1 för marknadsanalys). Den enda återförsäljaren av andra designer på klösmöbler 
som hittades under researchen befinner sig i USA.

Denna avsaknad av alternativ designlösning för katt och kattägare på klösmöbel - med fokus på de som bor 
mindre - såg jag som en utmaning för mitt examensarbete.
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1.3 Syfte

Syftet var att utveckla ett koncept med olika kattanpassade delar som går att förändra och optimera efter 
kattens behov och kattägarens tycke. Mitt fokus var främst på klös- och aktiveringsbehovet med andra behov 
i åtanke. Jag riktade in mig på kattägare som bor på mindre yta eftersom det kan vara mer problematiskt för 
dem att tillfredsställa kattens behov.  

1.4 Begrepp

“Vad är det för skillnad på klösmöbel till klösmöbel?” är något man kan undra, om de ändå har samma 
huvudfunktion. Den största skillnaden är främst storleken, men det går även att skilja dem åt på annat sätt. 
Rapporten kommer genomgående diskutera och analysera tre olika kategorier inom klösmöbler som beskrivs 
individuellt nedanför. Definitionerna är baserade på bildresultat och hur de olika kategorierna presenteras i 
djuraffärer då det saknas konkreta, textade definitioner.

Klösbräda
En klösbräda är en liten klösmöbel som 
rekommenderas till kattägare som bor mindre. 
Överlag är formspråket platt, antingen i papp eller 
sisal. En klösbräda kan man lägga på golvet eller fästa 
på väggen. Det går även att, om man vill, fästa en 
klösbräda på en annan möbel i hemmet (se Figur 1 där 
en klösbräda är fäst på en soffa).

Klöspelare
En klöspelare är också en mindre klösmöbel som 
kan vara lämplig i mindre hem. En klassisk klöspelare 
består av en stor cylinderform som oftast är inklädd i 
sisalrep. Pelaren är sedan fäst i en platt botten som ger 
den stabilitet när katten klöser på den (se Figur 2). Det 
finns även varianter där pelaren är fäst ovanpå en koja 
för katten.

Figur 1: Klösbräda (Lööv, 2018)

Figur 2: Klöspelare (Lööv, 2018)
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Klösträd
Klösträdet (också känt som “katt träd”) är den största 
klösmöbeln som finns på marknaden idag, men det 
finns även mindre varianter. Ett klösträd är byggt i olika 
nivåer, oftast med ett skelett av klöspelare. Nivåerna 
kan erbjuda katten olika aktiviteter; i ett klösträd kan 
en katt gömma sig, klösa, klättra, leka och sova. 
Klösträdets många egenskaper gör det därmed till ett 
av dagens mest populära klösmöbels alternativ (se 
Figur 3 för ett exempel på klösträd).

1.5 Avgränsningar

Rapporten diskuterar inget annat djur än tamkatten med fokus på innekatter. Rapporten inkluderar alltså inte 
utekatter eftersom deras behov kan tillfredsställas utomhus. 

I slutändan har kattens behov kommit före kattägarens i utformningen av min produkt. Detta på grund av 
att kattägarens behov är personligt för individen och kan variera extremt medan kattens behov överlag är 
densamma. 

Responsen från mina intervjuer och enkäten har däremot gett mig en inblick och förståelse för vad kattägare 
idag kan tänka sig ha synligt i sitt hem. Därmed skapade det grunden till min produkts design.

Jag har inte forskat kring nya klösmaterial som eventuellt skulle kunna ersätta dagens sisalrep/sisalväv. Istället 
har jag fokuserat på hur dessa kan placeras i andra sammanhang än i dagens klösmöbler.

Figur 3: Klösträd (Lööv, 2018)
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2 Kattens bakgrund: Fakta och teori

2.1 Tamkattens historia

Människan domesticerade katten för ca 9,000 år sedan i mellanöstern när vi insåg att de är bra hjälpmedel 
för att kontrollera populationen av skadedjur - som exempelvis möss - på våra åkrar och i våra hem 
(Nationalencyklopedin, 2018). Ett vanligt tankesätt när det gäller domesticering är att det endast sker åt ett håll. 
Det vill säga att människan “gör ett djur tamt”, men enligt evolutionsbiologen Richard Dawkins i dokumentären 
Inside Nature’s Giants: The Racehorse (2011) så sker domesticering ömsesidigt; vi ser potential i ett djur och 
utnyttjar det, men samtidigt så gör djuret detsamma med oss. I kattens evolution så såg vi potential i katten 
som en jagare och utnyttjade därmed den för dessa egenskaper. Samtidigt såg katten potential i oss gällande 
föda och skydd och utnyttjade oss.

Enligt mina erfarenheter och kunskaper så är det vanligt att människan jämför katten med hunden och 
förväntar sig samma djur, vilket kan bli problematiskt. Hundar kräver generellt mer tillsyn än katter, men 
det betyder inte nödvändigtvis att katten är ett lättskött husdjur som inte har viktiga behov. I förhållande 
till hunden så har människan och katten haft en väldigt kort historia tillsammans (se Figur 4 för en 
visualisering). Hunden var det första djuret människan domesticerade och detta skedde för ca 40,000 år 
sedan (Nationalencyklopedin, 2018). Människan har egentligen nyligen börjat se katten som ett husdjur på 
det viset som vi behandlat hunden. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet som västvärlden började avla 
fram olika kattraser och idag listas över 50 kattraser hos Sveriges Raskattklubbars Riksförbund (SVERAK, 
2017). SVERAK är en svensk organisation som bland annat ansvarar för registreringar av stamtavlor för 
medlemmarnas katter. Trots att raskatten blir allt mer populär i Sverige så är bondkatten fortfarande den 
vanliga katten enligt Nationalencyklopedin (2018) - ca 1,2 miljoner bondkatter mot ca 200,000 raskatter. Till 
skillnad från raskatten är inte bondkatten framavlad av människan, utan har snarare utvecklats själv.

2.2 Kattens naturliga beteende

Katten är ett rovdjur som har anatomiskt mycket gemensamt med hunden, men de är väldigt olika djur när 
det gäller beteende (Nationalencyklopedin, 2018). Katten är inte byggd för uthållighet till skillnad från hunden, 
utan smyger och jagar med korta, kraftiga språng (The Story of Cats 2: Cute Response, 2016). I den brittiska 
dokumentärtrilogin The Story of Cats som sändes 2016 så diskuteras kattens beteende utifrån kattens 
evolutionära domesticering av ett flertal kattexperter, forskare och beteenderådgivare. Det första avsnittet, 
Wild at Heart, fokuserar på kattens evolution, dess naturliga beteende, hur den blev domesticerad och vår 
gemensamma relation idag. Det andra avsnittet, Cute Response, handlar om varför människan domesticerade 
katten och hur katten utvecklats till tamkatten vi känner till idag. Tredje avsnittet, Super Cats, handlar om vild- 
och tamkattens framtid.

Dokumentärer med fokus på katter, som exempelvis The Story of Cats (2016), visualiserar ofta skillnader 
mellan katten och hundens jakttekniker. I det vilda så spårar och jagar hunden sina byten över långa sträckor 
för att trötta ut dem. Katten däremot smyger sig på sina byten så nära som möjligt och jagar korta distanser 
(The Story of Cats: Cute Response, 2016). Med andra ord, katten använder sig av överraskning som en metod 
i jakten. Katten har till skillnad från hunden klor som kan fällas in i hudveck när den går, men som också kan 
fällas ut vid exempelvis jakt eller klättring. Klorna är ett av kattens främsta vapen i jakten och vässar därmed
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Figur 4: Kattens tidslinje i förhållande till hundens (Lööv, 2018)

ner klorna för att hålla dem vassa. Idag är detta känt som att katten “klöser”. De vassa klorna ger även katten 
förmågan att smidigt och enkelt klättra höga höjder, vilket ligger i deras natur (The Story of Cats: Wild at Heart, 
2016). Med andra ord, klättring är en stor aspekt gällande aktivering som exempelvis kan uppfyllas i större 
klösmöbler eftersom de erbjuder den möjligheten.

Katter är mycket territoriella djur och i det vilda så kan deras revir sträcka sig över stora markytor. Till 
exempel så kan lejonets revir sträcka sig från 25kvm - 2,000kvm beroende på bytestillgången enligt 
Nationalencyklopedin (2018). Tamkattens revir kan dock variera från några få kilometer till flera mil (Agria, 
2015). Katten har ett känsligt luktsinne och använder sig ofta av dofter för att lokalisera sig i sitt revir, men även 
för att kommunicera med andra katter (Royal Canin, 2018). Att katter urinerar för att markera revir är vanligt, 
men det många inte vet är att katter markerar sina revir på andra sätt. Katten har bland annat doftkörtlar i 
ansiktet som avger kattens doft när de drar sig mot något- eller någon (Royal Canin, 2018). Den har även 
doftkörtlar på tassarna som lämnar doft när de klöser på saker, vilket är en annan anledning till att katter klöser 
(Royal Canin, 2018). Att katter klöser för att kommunicera ägande av revir är en viktig aspekt i deras natur och 
ett viktigt behov att tillfredsställa som kattägare.

En människa sover ca 1/3 av sitt liv, medan katten sover ca 2/3 av sitt liv (Royal Canin, 2018). En katt behöver 
mycket sömn för att ladda upp inför nästa jakt. Att katter är sparsamma med sin energi är ett känt faktum, 
men när det kommer till jakten så utnyttjas nästan all energi som sparats under dagen, därav behovet av 
mycket sömn. Den energisparande egenskapen är dock något som, enligt min erfarenhet, bidrar till kattens 
rykte av att vara lat eftersom de inte är lika aktiva på det sättet som hundar är. Egentligen är detta något 
missledande då kattens och hundens evolution ser väldigt olika ut, vilket diskuterats tidigare.

2.3 Att bo med katt

Människan domesticerade hunden för att bli en livskamrat, men katten för att hjälpa oss med ett skadedjurs 
problem. Vi har spenderat ca 30,000 år mer med hunden än med katten (Nationalencyklopedin, 2018). Under 
den tiden har människan utformat ett unikt språk med hunden, ett sätt att kommunicera baserat på hur vi vill 
ha det så att vi förstår hundens beteende och behov, samtidigt som de förstår och lyder oss. Därmed är det 
ologiskt att förvänta sig samma respons från katten. Ändå är det väldigt vanligt, enligt mina kunskaper och 
erfarenheter, att människor ser på katten och förväntar sig en hunds reaktioner.

Hunden 
ca 

40 000  
år sedan

Katten 
ca 

9 000 år 
sedan

Innekatt 
ca 

150 år 
sedan

Raskatt 
ca 

50st i 
SVERAK
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2.3.1 Kattbeteenderådgivare

Katten är inte bara bland det vanligaste husdjuren i Sverige, men även resten av världen. Precis som det finns 
hundtränare som kan hjälpa hundägare så finns det även personer man kan vända sig till som kattägare. 

Jackson Galaxy är en amerikansk kattbeteenderådgivare, mest känd genom TV-serien My Cat From Hell på 
Animal Planet. Han är relativt känd inom den internationella kattvärlden och har skrivit fler antal böcker där han 
analyserar, diskuterar och förklarar katters beteende och behov, men även rollen kattägare har för att främja 
vår relation. Man skulle kunna säga att han är katternas version av Dog Whisperer - en annan känd TV serie 
från Animal Planet. Galaxys senaste bok, Total Cat Mojo: The Ultimate Guide to Life with Your Cat, släpptes 
2017 och lyfter fram mycket av hans erfarenhet, kunskap och teori kring katter. Däremot kan man ifrågasätta 
hans trovärdighet eftersom han främst är känd som en TV-stjärna. Samtidigt stämmer mycket av hans teorier 
överens med det som exempelvis Jordbruksverket (2011) och Royal Canin (2018) tar upp. I detta kapitel 
kommer Galaxys teorier jämföras och utvärderas mot andra kattbeteenderådgivares teorier, samt faktan och 
teorin som tidigare diskuterats i detta kapitel. 

En relativt känd kattbeteenderådgivare i Sverige är Susanne Holmström som bland annat blev nominerad för 
kattprofilen 2016 av både Agria (en av Sveriges största djurförsäkringsbolag) och SVERAK. Man skulle kunna 
säga att Holmström är den svenska versionen av Galaxy då hon själv medverkat i Go’kväll på SVT (när det 
handlar om katter), men Holmström har även skrivit fler böcker om ämnet. Holmström är en känd profil inom 
kattvärlden i Sverige. I en intervju med Agria från 2015 så diskuterar Holmström mycket av det som Galaxy tar 
upp i sin bok. Sammanfattningsvis så stämmer mycket av hennes teori överens med Galaxys.

Egentligen är det bara några hundra år sedan människan släppte in katten i sina hem och idag är innekatt allt 
vanligare (Nationalencyklopedin, 2018). Innekatten har alltså inte funnits länge och därmed finns det många 
kattägare - enligt mina erfarenheter och diskussioner jag haft med flertal kattägare i kattforum - som upplever 
det som icke humant att endast ha katten inomhus (läs mer om intervjuer och enkät i kapitel 4). Det finns inga 
lagar på hur litet utrymme en katt får bo på så länge ytan kan uppfylla kattens behov (Jordbruksverket, 2011). 
Exempelvis så måste det finnas en torr liggplats där katten kan ligga i en naturlig position och en kattlåda 
på minimum 0,12kvm per två katter (Jordbruksverket, 2011). Oavsett ytan så ska katten ha en sovplats, ett 
toalettområde (en kattlåda), möjlighet att aktiveras genom exempelvis lek, och en matplats (Royal Canin, 2018).

Även om det inte finns någon lag på hur litet man får bo med katt så finns det tydliga regler på hur ytan ska 
anpassas för kattens välmående. Enligt SVERAK (2017) så är problemet inte en liten boyta (trångboddheten), 
utan det är snarare vår tillsyn av katten som kan vara problematisk. Till exempel så rekommenderar SVERAK 
(2017) en klätterställning (klösträd) om man bor i en mindre lägenhet som ger katten möjlighet att aktiveras. 
Även Royal Canin (2018), som är en av världens största tillverkare av djurfoder, rekommenderar klösträd så 
att katten har möjlighet att komma högre upp från marken och spana. Att spana är ett naturligt beteende hos 
katten då smyga är bland de första stegen i jakten. Därmed kan det vara extra viktigt att katten har möjlighet 
att spana över sitt revir, det vill säga kattägarens hem. Detta kan vara extra viktigt om hemmet inte redan har 
utrymmen högre upp som är tillgängliga för katten. I det vilda så är katten ett bytesdjur för andra rovdjur, vilket 
är en annan faktor som påverkar kattens känsla av ägande av revir, något som kan främjas med god översikt. 
Det är framförallt väsentligt för katter som alltid vistas inomhus att de blir aktiverade för att inte utveckla 
oönskade beteenden (Royal Canin, 2018). Allt det som nämnts i detta kapitel är aspekter som kattägaren 
måste tillgodose för att försäkra katten om ägande av revir. 
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Titeln till Galaxys bok, Cat Mojo, är en fras som Galaxy (2017) själv tagit fram för att beskriva vad som 
motiverar alla katter. Boken börjar med att berätta om kattens evolution och hur vår gemensamma historia 
ser ut. Mycket av det han skriver stämmer överens med det som detta kapitel tidigare diskuterat. Människans 
och kattens historia i Galaxys bok stämmer alltså väl överens med det som bland annat Nationalencyklopedin 
(2018) skriver om. Framförallt gällande skillnaden på hur katter och hundar domesticerades, samt att vi har en 
förhållandevis kort historia med katten i jämförelse med hunden. 

Galaxy (2017) och Holmström (2018) påstår, precis som jag, att det är ologiskt att förvänta sig samma respons 
från katten som från hunden med tanke på hur nyligen det är som vi tagit in katter i våra hem i förhållande till 
hundar. Självfallet finns det dock undantag. Enligt en artikel från National Geographic (National Geographic, 
2018) så är möjligt träna katter som hundar. Det jag, Galaxy (2017) och Holmström (2018) dock menar är att 
trots att det finns undantag så är katten generellt inte känd, eller domesticerad, för att bete sig som hunden.

Som tidigare diskuterats så kan detta förklaras om vi fördjupar oss i kattens domesticering ur ett 
evolutionsperspektiv i förhållande till hunden; människan har haft en betydligt längre relation med hunden om 
man jämför med katten (Nationalencyklopedin, 2018). Detta skriver också Galaxy (2017) om i sin bok. Det är 
även en aspekt som den brittiska dokumentären The Story of Cats (2016) diskuterar. Det vill säga, en stor del 
av tamkatten som bor i våra hem är fortfarande vild, något som Galaxy (2017) kallar “the raw cat”. Utifrån det 
har han sammanfattat kattens vardagliga behov till att jaga, fånga, döda, äta, tvätta, sova (JFDÄTS) eftersom 
det är de beteenden och aktiviteter den vilda katten utövar. Kattens naturliga beteende har egentligen förblivit 
oföränderligt sedan vi domesticerade den för ca 9,000 år sedan (The Story of Cats: Cute Response, 2016). 
Därmed ligger deras jaktinstinkter fortfarande djupt i deras natur. Hunden blev domesticerad för att hjälpa 
människan och har fortsatt blivit framavlad för att uppfylla olika behov, medan kattens avling snarare fokuserat 
på deras utseende (The Story of Cats: Cute Response, 2016). Därav har de behållit sin så kallade vilda sida, 
vilket både Galaxy (2017) och Holmström (Agria, 2015) diskuterar. Allt detta belyser även vikten på kattens 
aktiveringsbehov.

I intervjun med Agria (2015) så förklarar Holmström att alla katter behöver ett syfte i sin vardag, det vill säga ett 
uppdrag. Därmed är det viktigt att kattägare uppfyller kattens aktiveringsbehov eftersom jaktinstinkterna är så 
pass präglade i kattens natur. Både Galaxy (2017) och Holmström (Agria, 2015) trycker på faktum att katter i 
grund och botten är jägare och behöver få utlopp av jaktbehovet (därav JFDÄTS). Med andra ord, lika viktigt 
som det är att rasta hunden är det att leka med katten. Detta ämne diskuteras även frekvent av veterinärer 
online där bland annat Holmström (2018) själv har identifierat JFDÄTS. 

Liknande tidigare fakta och teorier i detta kapitel så diskuterar Galaxy (2017), Holmström och de som 
medverkade i brittiska dokumentärtrilogin The Story of Cats (2016) vikten av kattens omgivning (hem och 
revir) och hur det kan påverka kattens psykiska hälsa och i sin tur vår relation med katten. En central del av 
teorin är att i det vilda så mår katten bäst när den känner sig trygg och säker i sitt revir och därmed är det 
kattägares roll att se till att tamkatten gör detsamma i hemmet. Mycket denna teori stöds bland annat av det 
som Jordbruksverket (2011) och Royal Canin (2018) beskriver. Enligt mina kunskaper och erfarenheter – både 
privata erfarenheter och professionella gällande mitt jobb – så stämmer det också överens; katter som inte blir 
tillräckligt stimulerade i sin hemmamiljö tenderar att agera mot sin ägare eller hemmet. 

7



2.3.2 Trångboddheten

Katten är ofta sedd som ett lättskött husdjur som kan ta hand om sig själv, men katten har många behov som 
kattägaren måste uppfylla. Det är extra viktigt att detta uppnås för innekatter, men bor man i en liten lägenhet 
kan det bli mer utmanande. Enligt HSB (2015), vilket är en stor fastighetsägare i Sverige, så är trångboddheten 
ett stort problem i Sverige då ca en miljon svenskar bor för litet. Exempelvis är det ett stort problem i större 
städer där yngre personer är främst utsatta, samt de som har hyresrätter (HSB, 2015). I en undersökning 
som genomfördes bland 2,200 personer i Stockholm så svarade dock 40% att de inte upplevde att deras liv 
påverkades negativt av att bo trångt (HSB, 2015). En teori som HSB hade gällande det oväntade resultatet 
var att de som besvarat enkäten förmodligen anpassat sitt hem efter en mindre boyta, exempelvis enligt 
compact living principen (HSB, 2015). Compact living bygger på att man använder en liten yta så effektivt 
som möjligt. Ett exempel på compact living inredning kan vara en bäddsoffa eftersom den kan användas 
både som sovplats och sittplats. Förutom trångboddheten så är bostadsbristen en annan faktor som är ett 
problem i dagens samhälle där främst ungdomar som exempelvis universitetsstudenter påverkas mest. Enligt 
bostadsmarknadsenkäten 2018–2019 från Boverket (2018) så har 243 kommuner meddelat ett underskott på 
bostäder, varav 288 av Sveriges 290 kommuner svarade på enkäten.

Katten kan vara ett krävande husdjur då den har många behov; kommunikation genom doft i form av att 
exempelvis klösa, känna ägande av revir och känna trygghet i reviret är några av de väsentliga aspekterna 
som detta kapitel diskuterat. Det är kattägarens roll att tillgodose dessa behov för att undvika utveckling av 
oönskade beteenden. Detta kan dock bli mer utmanande och därmed problematiskt om man bor på liten yta, 
därav syftet med mitt examensarbete.
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3 Metod

Mitt arbete genomfördes med hjälp av en designprocess. Man kan beskriva en designprocess som hur man 
går till väga för att ta fram en produkt (Österlin, 2011). Mitt föredragande arbetssätt är en process som är 
så öppen som möjlig. Därmed efterliknande min designprocess i slutändan en cirkulär designprocess, vilket 
bygger på att man löser problem ett steg i taget med möjligheten att gå tillbaka i processen efter behov 
(Clarkson och Eckert, 2005). Min designprocess baserades även på nedanstående metoder. 

Marknadsanalys
Marknadsanalysen var det första som genomfördes i researchen, vilket sedan diskuterades i intervjuerna 
med kattägare. Syftet med marknadsanalysen var att få en bild på hur dagens marknad gällande klösmöbler 
ser ut – både inom Sverige, men även internationellt. Bildsökningar gjordes via Google Images, samt en 
sammanställning av utbudet från olika djurtillbehörskedjor.

Intervjuer
Totalt intervjuades tre kattägare genomgående under projektet. Val av kattägare att intervjua grundades i en 
kvalitativ synvinkel istället än en kvantitativ. Med andra ord, mitt fokus var på kattägare som har en längre 
erfarenhet av att ha katt och som därmed kunde ge mer djupgående feedback. Alla intervjuer genomfördes 
anonymt, enligt de etiska riktlinjerna som är skrivet av Blomkvist och Hallin (2017, s.34–35) i boken Metod för 
teknologer; dessa riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet betydde att medverkande personer var informerade om examensarbetets syfte (Blomkvist 
och Hallin, 2017, s.35). Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet hörde ihop i mitt examensarbete; 
konfidentialitetskravet betydde att informationen jag fick ut från intervjuerna behandlades konfidentiellt, medan 
samtyckeskravet betydde att kattägarna som medverkade gick med på att bli intervjuade - så länge de förblev 
anonyma (Blomkvist och Hallin, 2017, s.35). Nyttjandekravet betydde att all information jag samlade in endast 
användes i det syfte som deltagarna blev informerade om (Blomkvist och Hallin, 2017, s.35).

Enkät
Efter marknadsanalysen och intervjuerna skapades en enkät som skickades ut till ett flertal kattforum på 
Facebook. Jag valde denna typ av socialt medium för att snabbt nå ut till så många kattägare som möjligt. 
Enkäten genomfördes också enligt Blomkvist och Hallins (2017, s.34–35) etiska riktlinjer. Sammanlagt svarade 
ca 150 kattägare på enkäten (läs mer om enkäten i kapitel 4.3). Syftet med enkäten var att få en bild på vilka 
typer av klösmöbler kattägare har i sina hem idag och vilka alternativa lösningar de kunde tänka sig ha istället.

Idégenerering
Utifrån intervjuerna och enkätens feedback påbörjades idégenereringen i form av 2D skisser för att påbörja 
utveckling av koncept. Detta togs senare vidare till 3D skisser där både digitala och fysiska modeller gjordes 
inför mellanredovisningen (läs mer i kapitel 4.4). Under idégenereringen återkopplade jag mina skisser med de 
tre kattägare som intervjuades för ytterligare feedback.

Behovsanalys
En behovsanalys sammanställdes under utveckling av koncept för att förtydliga och skilja på kattens behov 
från kattägarens behov.
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4 Genomförande

4.1 Marknadsanalys

I Figur 5-7 visas utbudet på klösmöbler från olika djurtillbehörskedjor (och deras priser), vilket ger en klar och 
tydlig bild i hur dagens marknad för klösmöbler ser ut. Figur 5 är bilder tagna från Arken Zoos hemsida, Figur 6 
är bilder tagna från Granngårdens hemsida och Figur 7 är bilder tagna från Zooplus hemsida. Arken Zoo och 
Granngården har båda butiker som går att besöka, medan Zooplus är en onlinebutik. 

Översta raden i Figur 5-7 är olika varianter av klösbrädor, andra raden olika klöspelare och tredje olika klösträd. 
Den enda återförsäljaren som erbjuder en annan design på klösmöbler som jag hittade befinner sig i USA 
och de heter Catastrophic Creations. De säljer färdiga varianter på diverse väggställningar för en mycket hög 
summa (exklusive frakt och tull), vilket visas i Figur 8 (se ytterligare bilder i kapitel 4.3).

Figur 5: Arken Zoos klösmöbler (Arken Zoo, 2018)

Figur 9 är en bildsökning på internet 
som inte bara speglar sig i nämnda 
kedjors utbud, men som också stödjer 
tidigare argument att klösmöbler rent 
estetiskt följer ett specifikt utseende. 
Det var något som även togs upp i 
intervjuerna (se mer om intervjuerna 
i kapitel 4.2). Med andra ord, en 
klösmöbel är inte bara inredd i material 
för att klösa (sisaltråd eller sisalväv), 
men resterande delar är inredda i 
mjukt, ludet polyester tyg som ofta 
förekommer i färgerna grå, beige och 
vit (vilket syns i Figur 5-9). Under min 
research hittades ingen forskning eller 
teoretiska belägg till valet av sådant 
material. Kattägarna som intervjuades 
hade förstått det som att detta material 
är valt för att ge klösmöbeln en “mysig” 
känsla.
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Figur 7: Bildresultat av klösmöbel (Google Bilder, 2018)

Figur 6: Granngårdens klösmöbler (Granngården, 2018)

Figur 7: Zooplus klösmöbler (Zooplus, 2018)

Figur 8: Catastrophic Creations klösmöbler (Catastrophic Creations, 2018)
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Figur 9: Bildresultat av klösmöbel (Google Bilder, 2018)

Enligt min erfarenhet och kunskap (observationer av dokumentärer från exempelvis National Geographic och 
Animal Planet som handlar om kattdjur) så finns det inget som bevisar att katter förstår “mysigt” så som vi 
människor uppfattar det. Tittar man exempelvis på katter i det vilda så väljer de snarare liggplatser som främjar 
deras överlevnad istället för vad som kanske anses vara mysigt. För dem är det viktigare att ligga på lägliga 
platser i reviret än ett ställe som är “mysigt”. En leopard befinner sig till exempel oftare i ett träd än på gräset 
eftersom det erbjuder den bra uppsyn över reviret - både för att upptäcka potentiell föda, men även fara. Enligt 
min erfarenhet och kunskap så väljer tamkatten helst en plats där kattens- eller där kattägarens doft är som 
starkast. Till viss del kan man dock argumentera att katter åtminstone har en förståelse för vilka platser som är 
bekvämare än andra. Exempelvis befinner sig tamkatten hellre på gräs än på asfalt.

4.2 Intervjuer

Sammanfattningsvis observerade jag några återkommande behov hos kattägaren i mina intervjuer. Stora 
klösmöbler är eftertraktade, men de tar oftast för mycket plats i hemmet - både fysiskt gällande golvyta, men 
även estetiskt. Det är problematiskt att rengöra möbeln, samt byta ut delar efter de slits ned eftersom de sitter 
fast i själva klösmöbeln. Detta är alla egenskaper som jag tog hänsyn till i utformningen av mitt koncept.

Alla intervjuer följde de etiska riktlinjerna enligt Blomkvist och Hallin (2017, s.34–35), vilket nämndes tidigare. 
Eftersom alla som intervjuades var anonyma så kommer de kallas för Intervjuperson A, B, och C. Alla hade 
en varsin katt och alla intervjuer genomfördes utan ett förberett frågeformulär, det vill säga att alla intervjuer 
behandlades mer som en informell diskussion. Detta val gjordes för att minska risken att personen skulle 
känna sig pressad eller nervös och därmed påverka hens svar. Däremot diskuterades de nedanstående 
områdena i varje intervju.
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Yta
De Intervjuperson A, B, och C samt andra kattägare som bor på mindre yta har gemensamt är faktum 
att katter oftast har stora revir på begränsad boyta, vilket kan vara problematiskt. Även om mitt fokus var 
kattägare som bor mindre så lyckades jag inte hitta någon som bodde under 40kvm, hade katt med längre 
erfarenhet av katter och som ville intervjuas.

Från diskussionen i de olika Facebook forumen om katt i förhållande till boyta kunde jag dra fler 
slutsatser. Exempelvis sade ett fåtal kattägare som bodde mindre att de inte upplevde att en liten yta kunde 
tillgodose kattens behov, samtidigt som majoriteten var skeptiska till det. En del kattägare som tidigare haft 
katt erkände till och med att de omplacerat sina katter när de flyttat till en mindre bostad på grund av den 
anledningen. Som tidigare diskuterat under kapitel 2 så är boytan egentligen inte ett problem, utan det är 
snarare rollen kattägaren har gällande hur man anpassar sitt hem efter kattens behov.

Marknaden
Intervjuperson A, B, och C var alla överens om att dagens marknad har ett genomgående utseende (pelare 
inklädd med sisalrep och övriga delar i mjuk polyester) och att de saknade andra alternativ på klösmöbler. 
Detta var främst på grund av att de inte finner dagens design attraktiv och att den inte riktigt passar in i 
hemmet. 

Av alla som intervjuades så var jag den som bodde minst (36kvm) och ändå har jag två katter, vilket förvånade 
intervjudeltagarna - hur får jag plats? När jag visade hur jag anpassat min boyta för två katter så var responsen 
från Intervjuperson A och B att de själva inte tänkt på att det går att utnyttja andra ytor än golvet i sitt hem till 
katten. Intervjuperson C hade dock en liknande lösning som min där väggen är tillägnad åt katten, det vill säga 
att hyllor är placerade på väggarna för katten att röra sig på (se Figur 10 för bild på min väggställning).

Hemmet
Intervjuperson A bodde på ca 50kvm, hade en katt och två klösträd. Trots att Intervjuperson A sade att hen 
skulle vilja ha en till katt så var de inte aktuellt därför hen upplever att det skulle bli för trångt. När jag visade 
min väggställning blev hen dock intresserad, men påpekade att hen inte ville borra hål i väggen i sin hyresrätt. 
Intervjuperson A hade två stora klösträd för att kompensera ytan åt katten och ge den möjligheter att röra sig 
vertikalt i hemmet. Däremot var Intervjuperson A inte helt nöjd med detta eftersom båda klösträden krävde stor 
golvyta.

Intervjuperson B bodde på ca 40kvm, hade en katt och en klöspelare. Intervjuperson B nämnde att hen 
funderade på att eventuellt flytta till något större, vilket även skulle erbjuda katten mer utrymme. Intervjuperson 
B hade inget klösträd utan istället en klöspelare. Hen ville egentligen investera i en större klösmöbel, men 
avvaktade då hen inte funnit någon som passade hens stil. Intervjuperson B kallade dagens klösmöbler ett 
flertal gånger under intervjun för “otroligt fula”.

Intervjuperson C bodde på ca 60kvm, hade en katt, en klösbräda, en klöspelare och liknande väggställningar 
som mig åt sin katt. Intervjuperson C funderade även på att investera i ett större klösträd, men liknande 
Intervjuperson B upplevde Intervjuperson C inte att dagens klösträd passade in i hens hem. Det vill säga att 
de är oattraktiva. Intervjuperson C övervägde till och med att bygga ett eget klösträd. Hen sade dock att hen 
skulle vara mer intresserad av att köpa en färdig, alternativ design på större klösmöbel om det fanns eftersom 
det är mindre tidskrävande än att bygga en själv.
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Figur 10: Min vigda vägg till mina katter (Lööv, 2018)

Material
Intervjuperson A, B och C sade att aspekter som material också kan avgöra om klösmöbeln är attraktiv 
eller inte. Idag upplever de att klösmöbler sticker ut för mycket eftersom det mjuka polyester materialet inte 
passade in med resterande inredning i hemmet. Intervjuperson A och C ifrågasatte varför en klösmöbel, som 
ska passa in i hemmet, inreds i det mjuka polyester materialet när man sällan ser sådant material någon 
annanstans i hemmet. De upplevde att det blir övertydligt på ett oattraktivt sätt gällande vad som är kattens. 
Som tidigare tagits upp så förstod Intervjuperson A, B och C att det nuvarande polyester materialet är valt 
för att ge klösmöbeln en “mysig” känsla för katten. Intervjuperson C påpekade dock att materialet förlorar 
sin “mysiga” egenskap med tiden eftersom ludet blir matt med tiden. Intervjuperson A förklarade att hens 
största problem med polyester materialet rent praktiskt var rengöringen eftersom det inte går att ta loss från 
klösmöbeln och tvätta i tvättmaskin. Intervjuperson A berättade att hen fick gnugga bort eventuellt smuts och 
fläckar med en trasa.

Intervjuperson A, B och C upplevde inget större problem med klösmaterialet i sig förutom att de föredrog 
sisalväv framför sisaltråd av estetiska skäl då de slits ned på olika sätt; när sisaltråd slits ned så ser det inte 
bara väldigt utnött ut, men det tappar ofta fästet och hänger löst från klösmöbeln. Sisalväv blir dock bara 
utnött. Intervjuperson A, B och C sade också att fästningen av sisal på klösmöbler är frustrerande när det ska 
bytas ut eftersom det sitter fast i klösmöbeln. Intervjuperson A sade till och med att hen hellre slänger hela 
möbeln och köper en ny istället för att byta ut de individuella delarna för att undvika det momentet.
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Figur 11: Så många har en klösmöbel (Lööv, 2018)

Figur 12: Typ av klösmöbel kattägare har (Lööv, 2018)

Figur 13: Bild 1 från enkät (Catastrophic Creations, 2018).

4.3 Enkät

Enkäten var uppdelad i två delar (se Bilaga 1 för 
enkäten). Jag valde att inte göra någon fråga i enkäten 
obligatorisk för att undvika att kattägare skulle känna 
sig påtvingade och därmed inte vilja besvara enkäten 
över huvudtaget. I den första delen fick kattägare 
besvara några korta frågor gällande vad de har i sina 
hem till katten. I den andra visades fyra bilder på olika 
väggställningar. Kattägarna fick sedan betygsätta 
bilderna med 1–5 poäng (där 1 är sämst och 5 är bäst) 
och sedan motivera poängsättningen. Då golvyta inte 
var önskvärt och i vissa fall problematiskt enligt min 
tidigare research, som exempelvis mina intervjuer, valde 
jag att utgå från bilder på väggställningar - som inte 
kräver golvyta - i min enkät. 

I Figur 11–12 syns det tydligt att klösmöbeln är en 
väldigt vanlig produkt i hushåll med katt där klöspelaren 
kom på första plats och klösträdet på andra plats. 
Enkäten visade även att 36% hade minst en klösmöbel 
och 28% två stycken, medan resterande hade tre 
eller fler. Enligt enkäten så var majoriteten av kattägare 
(81%) nöjda med funktionen av sina klösmöbler. 

I Figur 13–16 visas bilderna som var med i andra delen 
av enkäten. Bilderna fick blandande åsikter där deras 
fördelar och nackdelar analyserades, vilket jag har 
sammanställt nedanför enligt vad kattägarna tyckte 
om (positivt) och inte tyckte om (negativt). Resultatet 
av poängsättningen för de individuella bilderna syns 
även under Figur 13–16. Både Figur 13 och Figur 
14 är produkter från den amerikanska återförsäljaren 
Catastrophic Creations.

Den positiva feedbacken gällande Figur 13 var främst 
att den såg underhållande ut för katten eftersom den 
efterliknar en klätterbana. Det fanns därmed goda 
möjligheter för aktivering, både på egen hand och 
tillsammans med kattägaren, samt mycket att klösa på. 
Kattägarna saknade dock en viss variation till dessa 
vägghängda klöspelare. En person frågade till och med 
om det “var allt” med detta exempel. En del kattägare 
funderade även på längden på pelarna därför de inte

Resultatet för Figur 13 blev: 
34,4% fyra poäng
25,9% tre poäng 
25,2% fem poäng
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Figur 14: Bild 2 från enkät (Catastrophic Creations, 2018).

ville att pelarna skulle sticka ut för mycket från 
väggen eftersom det också tar plats. En annan 
aspekt som majoriteten upplevde som negativt är 
faktum att detta exempel orsakar mycket borrhål i 
väggen.

Figur 14 erbjuder katten mer än bara en 
klätterställning, vilket var väldigt positivt bemött 
i enkäten. Kattägarna uppskattade de mjuka 
liggplatserna, men samtidigt var många skeptiska 
mot att liggplatserna var i tyg och utan en fast grund. 
Fler kattägare påpekade att katter föredrar hård 
mark under fötterna, vilket stöds av faktum att katten 
sällan går (om någonsin) på mark som inte är fast i 
det vilda. Många påpekade även avsaknaden av en 
större klösdel på denna väggställning. Återigen togs 
problemet med borrhål upp, men Figur 14 fick ändå 
mer positiv respons än Figur 13 på grund av dess 
estetik - den smälter bättre in i hemmet än dagens 
klösmöbler.

Figur 15 var exemplet som fick mest positiv 
feedback. Främst på grund av att den smälte in i 
omgivningen på ett väldigt smidigt sätt. Majoriteten 
av kattägarna uttryckte en uppskattning av att 
kattens saker passade in i resten av hemmet. Ett 
flertal sade till och med att de själva blev inspirerade 
och ville installera liknande i sina egna hem. Trots 
att detta exempel också är en väggställning så 
kritiserades borrhålen inte lika mycket som i de 
andra. Det beror förmodligen på att kattägarna såg 
att de också kan utnyttja produkten, vilket de ser 
ett värde i. Det enda negativa som påpekades av 
ett fåtal kattägare var att det saknades en tydlig 
gräns mellan vad som är kattens och vad som är 
kattägarens.

Figur 15: Bild 3 från enkät (Pinterest, 2018).

Resultatet för Figur 14 blev: 
29,4% fyra poäng
28,7% fem poäng 
19,1% tre poäng

Resultatet för Figur 15 blev: 
28,7% fem poäng
24,3% fyra poäng 
23,5% tre poäng
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Figur 16: Bild 4 från enkät (Pinterest, 2018).

Figur 16 var exemplet som fick mest negativ 
feedback. Figur 16 är en serie kojor staplade på 
varandra som troligtvis fått sin inspiration från 
fågelholkar. Överlag uppskattades denna idé då flera 
kattägare upplevde att den hade en mysighetsfaktor. 
Däremot ifrågasatte många hur man skulle 
kombinera denna design med en större klösdel på 
ett smidigt sätt. Återigen togs problemet med borrhål 
upp. 

4.4 Idégenerering i 2D och 3D

Tillsammans med de djupgående diskussionerna jag uppnådde i mina intervjuer och feedbacken från enkäten 
påbörjade jag min idégenerering. Från intervjuerna drog jag slutsatsen om att klösmöbler tar för mycket 
golvyta, vilket inte är önskvärt och att det kan vara problematiskt om man bor mindre. Detta kan också vara en 
faktor som bidrar till att människor som vill ha katt inte skaffar katt om de bor på liten yta, eller till och med att 
kattägare omplacerar sina katter om de flyttar till en mindre bostad. Därmed inkluderade jag endast bilder på 
vägghängda lösningar i enkäten som ett alternativ för klösträdet som står på golvet. Slutsatsen jag drog från 
enkäten var dock att vägghängda klösmöbler inte är lika eftertraktade som jag antog på grund av borrhålen. 
Har man exempelvis en hyresrätt så vill man oftast inte borra hål i väggen. Dessutom tar vägghängda 
klösmöbler längre tid att installera till skillnad från de som står på golvet. Responsen av Figur 15 lutar dock 
mot en annan slutsats: Kattägare är villiga att uppoffra mer av sina hem åt katten om de själva kan utnyttja 
produkten. Därav började jag skissa på koncept som inkluderade både katten och kattägaren och som inte 
kräver att de borras hål i väggen.

Resultatet för Figur 16 blev: 
31,1% tre poäng
28,9% fyra poäng 
17,8% två poäng
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Jag utgick ifrån frågeställningen: “Vad är en relativt stor, men vanlig sak som ofta finns i det vardagliga 
hemmet?” Då jag själv nyligen flyttat till min lägenhet på 36kvm började jag snart tänka på olika typer av 
förvaring (eftersom min boyta är begränsad och jag har mycket saker) och hur det eventuellt kan kombineras 
med en klösmöbel. Tidigare visade jag min nuvarande lösning på hur jag försökt maxa min boyta genom 
att tillägna vardagsrumsväggen till mina katter (Figur 10). Jag skissade vidare på detta koncept, vilket blev 
mitt första, och döpte koncept 1 till Cat in a box. Konceptet byggde på att det ska finnas olika storlekar på 
lådor som antingen katten kan använda för att gömma sig i, röra sig i eller sova på, eller som kan användas 
av kattägaren till eventuell förvaring. Figur 17 visar mina skisser och hur lådorna skulle kunna anordnas. 
Exempelvis kan de staplas på varandra för att bygga ett torn eller så kan de sättas fast på väggen (eller en 
kombination av båda). Jag skar även ut fysiska prototyper i kartong för koncept 1 för att få en känsla av 
storlek, men också hur det ser ut att stapla dem på varandra i praktiken.

I mitt andra koncept drog jag inspiration från en bokhylla. I min research hittade jag en bokhylla som katten 
kan klättra upp på, men som hade en relativt stor design, vilket inte alltid är optimalt om man bor mindre. Jag 
döpte koncept 2 till Kattens bokhylla. Bokhyllan är en väldigt vanlig möbel som troligtvis finns i de flesta hem. 
Dessutom går det att förvara annat än böcker i en bokhylla, vilket gör den till en smidig förvaringsmöbel. Figur 
18 visar en av mina första handgjorda skissar och Figur 19 en digital skiss jag gjorde till mellanredovisningen. 
Detta koncept bygger på att man kan flytta hyllplanen (som dessutom har hål så att katten kan förflytta sig 
mellan de individuella hyllplanen) för att anpassa specifika delar till katten, eller till egen förvaring, samtidigt som 
det finns möjlighet med tillägg av exempelvis klös.

Mitt tredje koncept inspirerades av ett skrivbord. Det byggde på att ett skrivbord skulle ha specifika gångar 
och tillägg till katten eftersom skrivbordet är en vanlig arbetsplats. Därmed kan det också bli ett frekvent 
besöksställe för katten då det är vanligt att katter vill vara nära sin ägare - även om de är upptagna och sitter 
och arbetar vid skrivbordet. Figur 20 visar några simpla skisser jag gjorde till det här konceptet.

Figur 17: Skisser på koncept 1 (Lööv, 2018)
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Figur 20: Skisser på koncept 3 (Lööv, 2018)

4.4.1 Feedback från mellanredovisning 

På mellanredovisningen presenterades hela arbetet följandes av en diskussion med feedback från 
klasskamrater och lärare. Alla tre koncept visades och backades upp av min research. Koncept 2 fick den 
mest positiva responsen då jag hade kommit längst med det. Jag förklarade att min plan var att skicka ut en 
ny enkät med mina koncept till samtliga Facebook forum efter redovisningen. Detta ifrågasattes dock eftersom 
jag då redan identifierat kattens behov, samt fått input av kattägare i mina intervjuer. Jag reflekterade kring 
nödvändigheten av att återkoppla med kattägare och drog slutsatsen att kattägarens behov i slutändan är 
personligt för individen medan kattens behov överlag är densamma. Därmed skickade jag inte ut en andra 
enkät. Jag återkopplade mig dock med Intervjuperson A, B och C och vidarediskuterade mina tankar och 
funderingar kring mina tre koncept. Överlag bemöttes koncepten med positiv kritik. 

Figur 18: Skisser på koncept 2 (Lööv, 2018) Figur 19: Digital skiss på koncept 2 (Lööv, 2018)
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Eftersom jag inte fick ut något nytt från intervjuerna reflekterade jag kring mitt nästa steg i designprocessen. 
Jag insåg snart att jag fastnat för länge i utvecklingen av mina tre koncept med kattägaren i åtanke, vilket 
resulterade i att jag hamnade efter i mitt schema. Slutligen beslutade jag mig för att ta åt mig av feedbacken 
från mellanredovisningen och utveckla mitt koncept utifrån kattens behov istället för kattägarens, varav jag 
förtydligade kattens behov mot kattägarens behov.

4.4.2 Behovsanalys 

Kattens behov

Kattägarens behov
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Figur 21: Vidareutveckling av koncept 2 (Lööv, 2018)

Med den kvarstående tiden gick jag igenom alla mina anteckningar och skisser och beslöt mig för att arbeta 
vidare med koncept 2 då dess design tillgodosåg kattens och kattägares behov. Jag fattade beslut om 
exempelvis utformning, funktion och material. Figur 21 visas både äldre och nyare anteckningar och 2D skisser 
på hur jag vidareutvecklade koncept 2. 

Jag började kolla på befintliga bokhyllor som jag eventuellt kunde bygga om och anpassa efter mitt koncept. 
Enligt min design så skulle bokhyllan vara så öppen som möjligt så att det fanns fler möjligheter för in- och 
utgångar för katten. Öppenheten skulle även erbjuda ytterligare personlig anpassning för kattägaren gällande 
exempelvis klöstillägg. Till slut hittade jag en relativt stor bokhylla med en öppen design från IKEA som heter 
FJÄLKINGE (det var även den jag utgick ifrån i min digitala skiss, Figur 19). Jag återkopplade mina nya skisser 
med Intervjuperson A, B och C och frågade dem vilken färg de upplevde skulle vara mest passande i det 
vardagliga hemmet. Alla röstade på vitt, så därmed behandlade jag inte färgen av bokhyllan eftersom den 
redan var vit.

Trots att jag ville gå ifrån det mjuka polyester materialet i dagens klösmöbler så ville jag samtidigt inte lämna 
det klassiska formspråket helt och hållet. Genom att behålla mjuka sovplatser så förtydligas gränsen mellan 
vad som är kattens och kattägares, vilket var önskvärt enligt enkäten. Jag beslöt mig därmed för att inkludera 
någon form av mjuk sovplats, men som ska gå att omplacera och ta loss från klösmöbeln för att exempelvis 
rengöras i tvättmaskin. Likaså ska det vara enkelt att byta ut nedslitna klösdelar.  

I tidigare skisser (bland annat den digitala skissen från mellanredovisningen) så hade jag inkluderat 
transparenta gardiner för koncept 2 så att katten har möjlighet att känna sig gömd. Exempelvis under bus och 
lek, men även för att få vara ifred. Jag har transparenta gardiner i mitt hem som mina katter ofta gömmer sig 
bakom under lek, vilket även Intervjuperson B och C hade. Därmed beslöt jag mig för att behålla det tillägget i 
mitt koncept, men det är inte ett obligatoriskt tillägg till bokhyllan.
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4.5 Material

I föregående kapitel ifrågasatte jag det mjuka polyester materialet som används i dagens klösmöbler. Som 
tidigare diskuterat så hittades ingen konkret fakta eller teori kring detta val av material under min research. 
Därav drog slutsatsen, tillsammans med feedbacken från intervjuerna, att det förmodligen är till för att ge 
klösmöbeln en mysighetsfaktor. Eftersom det saknas bevis för om katter förstår innebörden av “mysigt” så som 
vi människor gör så började jag experimentera med olika tyger utifrån kattägarens behov istället. Det vill säga, 
hur enkelt det är att rengöra det, men även hållbarheten gällande hur länge det håller innan det slits ned och 
behöver bytas ut. Min frågeställning blev därmed: “Vilket material passar in i det vardagliga hemmet som kan 
ersätta den mjuka polyestern och är lätt att rengöra?”

Mina val av testtyger baserades på tyger som kan anses ha en mysighetsfaktor. Med andra ord, tyger som 
exempelvis finns i soffor och dynor som kattägare därmed upplever mer passande i hemmet och därmed 
finner attraktivt. Figur 23–29 visar vilken typ av tyger som valdes ut tillsammans med före och efter bilder 
efter tvätt testerna. Alla tyger hade en rekommendation på 30 grader i tvättmaskin. Trots det så tvättades 
provbitarna aldrig i 30 grader då 40 grader är mer standard. Alla tvätt tester gjordes tillsammans med annan 
tvätt i samma tvättgrad (förutom smutsprovet) och med vanligt tvättmedel och sköljmedel som finns att köpa 
på ICA. Andra medel som exempelvis fläckborttagning användes inte. Sammanlagt tvättades provbitarna tre 
gånger i 40 grader och tre gånger i 60 grader. Jag utsatte materialet för 60 grader för att se hur det skulle 
påverka tyget då vissa kattägare kanske föredrar att tvätta i högre värme än vad som är rekommenderat 
(särskilt när det kommer till husdjur). 60 grader är förmodligen också den värme man väljer beroende på hur 
smutsig produkten är. Därmed utfördes ett smutsprov för att se hur enkelt det är att få bort i tvätten. Bland det 
smutsigaste kattmöbler kan utsättas för så är avföring bland de mest motbjudande och något som onekligen 
skulle motivera kattägare att tvätta produkten. Varje provbit blev nedsmutsat med lite avföring och sedan 
tvättat i 60 grader. Det fanns inget spår av avföringen i någon provbit efter tvätten. Däremot så påverkade 
onekligen antal tvättar tyget och förmodligen värmen, vilket kan ses i före och efter bilderna. 

I slutändan valdes en ljusgrå ton till tyget så att kontrasten mellan hyllans färg och tyget inte blev för drastisk 
och därmed smälter in bättre i hemmamiljö. Sisal existerar i olika nyanser, men jag hittade ingen större, ljus 
sisalväv som jag kunde använda till mina klösdelar. Därmed är den relativt mörk. Hyllplanen jag tillverkade är 
MDF skivor och även de målades vita. 

Figur 22: Jämförelse bild (Lööv, 2018)

Figur 23 är ett mjukt och ludet material i 100% 
polyester. Jag valde detta tyg då det efterliknade det 
materialet som används i dagens klösmöbler mest 
med intentionen att se hur det påverkas när det 
rengörs i tvättmaskin (se Figur 22 för en jämförelse 
bild). Resultatet efter sex tvättar var att tyget 
förlorade sin ludna aspekt, men även färg. Dessutom 
så lossnade mycket ludd i början, vilket kan vara 
problematiskt eftersom katter kan få för sig att äta 
sådant. Därmed är det inte önskvärt. Med tanke 
på feedbacken från intervjuerna samt detta resultat 
valdes detta tyg bort.
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Figur 23: Mjukt polyester (Lööv, 2018)

Figur 24: Tvåsidigt tyg (Lööv, 2018)

Figur 25: Flanell fleece (Lööv, 2018)

Figur 24 är ett material som består av 70% polyester och 30% viskos. Detta tyg har även två olika sidor där 
ena sidan är mer slät och den andra mer ullig. Till skillnad från Figur 23 så påverkade de sex tvättarna knappt 
tyget. Trots detta resultat så valdes detta tyg fortfarande bort då det hade ett högt pris i jämförelse med de 
andra, vilket förmodligen hade att göra med att den hade två olika sidor. 

Figur 25 var ett annat material som lutade mer åt det mysiga hållet på grund av dess mjukhet. Det bestod 
utav flanell fleece och kvaliteten höll väl efter sex tvättar. Detta material valdes dock bort därför det påminde 
Intervjuperson A och C om polyester tyget, vilket inte var önskvärt.
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Figur 26: Bomullsimitation (Lööv, 2018)

Figur 27: Polyester och linne (Lööv, 2018)

Figur 26 är en bomullsimitation. Trots att detta material klarade alla sex tvättar så valdes det bort då 
Intervjuperson A och C inte hade några kommentarer på tyget - det var varken bra eller dåligt. 

Figur 27 är en blandning mellan polyester och linne och används ofta till bland annat kuddar. Intervjuperson 
A, B och C instämde att det var ett mysigt material som passar in i hemmet. Dock krympte det i tvätten, vilket 
bidrog till att detta material valdes bort.

Figur 28: Bomull och elastan (Lööv, 2018)

Figur 28 är 95% bomull och 5% elastan. Faktum att tyget innehöll elastan gav det en viss fördel eftersom det 
gör tyget mer flexibilitet, vilket förmodligen bidrog till att det höll måttet genom alla sex tvättar. Tyget fick även 
positiv respons av Intervjuperson A, B och C. Det, tillsammans med det positiva tvättresultatet, gjorde att detta 
material gick vidare.
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Figur 29: 100% bomull (Lööv, 2018)

Figur 29 var ett tunt och lent tyg i 100% bomull. Dock så klarade det inte tvätten särskilt bra då tyget 
utvecklade en viss textur och förlorande den lena aspekten. Därmed valdes detta tyg bort.

4.6 Tillverkning

Tanken med mitt koncept är att kattägaren själv kan bestämma hur många hyllplan de vill ha. Jag tillverkade 
fem stycken till min prototyp varav fyra användes till utställningen. Jag valde att begränsa positionen på hålet 
till antingen höger och vänster (genom att rotera hyllplanet) eller i mitten för att underlätta val av placering för 
kattägaren. Måtten på sovplatser, gardiner och klösdelar har därmed två storlekar beroende på placeringen på 
hålet. Tanken är att dock att det ska finnas möjlighet att beställa specifika mått om så önskas (läs mer i kapitel 
4.2.1 om produktionen).

Hyllplanen i FJÄLKINGE bokhylla har en tjocklek på 14mm, men MDF skivorna som jag arbetade med var 
19mm. I träverkstaden användes den stora bandsågen för att skära ut mina hyllplan i exakta mått (32x115cm) 
för att försäkra att sågningen blev rakt. Sedan mättes hålen ut enligt mina ritningar på 20cm i diameter så att 
det fanns en bra distans mellan hålet och kanten på hyllplanet. Sticksågen användes för skära ut majoriteten 
av cirkeln medan handfräsen tog bort resterade MDF, samtidigt som den såg till att hålet blev så runt som 
möjligt. Handfräsen användes också för att ge hyllplanen en radie på 3mm så att kanterna (inklusive hålets 
kanter) inte blev lika vassa (se Figur 30). Handspackel användes på de ställen där MDF skivan blivit skadad 
under processen, vilket kan ses i Figur 31. När alla hyllplan var färdiga så behandlades de med ett lager 
heftgrunning för att försäkra att träet inte absorberade färgen. Sedan målades två lager träfärg på för att få en 
så heltäckande och jämn yta som möjligt (se Figur 32). Träfärgen var vit silkesmatt, vilket betyder att finishen 
på hyllplanen och hyllans skelett liknar varandra eftersom metallen är matt med lite blankt i sig. I varje hörn så 
borrades också ett hål så att hyllplanen skulle fästa och sitta stadigare i bokhyllan eftersom det är så original 
hyllplanen sitter fast - detta är förmodligen av säkerhetsskäl så att de inte kan lossna, vilket var en logisk 
aspekt att behålla om katter även ska vistas i bokhyllan. Klösdelarna är gjorda av sisalväv som skars ut enligt 
de mått som behövdes. Ett mattkantband fästes sedan runt mattornas kanter för att förhindra att sisalen 
revs upp. Bandet limmades fast med en limpistol då symaskinen inte klarade av att sy igenom den grova 
sisalmattan. Varje sovplats har en dragkedja som gör det möjligt att ta ut dynan inuti och tvätta tyget eller 
eventuellt byta dyna om så önskas.
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4.6.1 Produktion

Tanken är att min design ska massproduceras 
med möjlighet att göra specialbeställningar efter 
kattägarens behov. Hyllplanen ska alltså ha ett 
standardformat där hålet på 20cm ska vara placerat 
till höger/vänster eller i mitten med möjlighet att 
special beställa ett hyllplan med en annan placering 
på hålet - eller inget alls. Tanken var från början 
att bokhyllan skulle tillverkas i stål för att få en viss 
tyngd och stabilitet (för att förhindra att den välter 
när katten använder den), men detta kan övervägas 
eftersom MDF också har en tung vikt. Det ska finnas 
möjlighet att fästa bokhyllan i väggen för att ge den 
extra stabilitet om så önskas - med så få borrhål som 
möjligt. Måtten på sovplatser, gardiner och klösdelar 
har två mått baserat på placeringen på hålet, men 
även dessa ska kunna gå att special beställa i andra 
storlekar. 

Sovplatser och de liggande klösdelarna ska komma 
med halkskydd så att de inte lossnar från hyllan 
när katten använder dem, men som också gör det 
möjligt att ta av dem vid behov, exempelvis tvätt. 
Gardinerna ska kunna fästas med till exempel 
kardborre, vilket gör det möjligt att ta av och 
omplacera dem efter kattägarens tycke. Detta 
erbjuder smidigare rengöring eftersom gardinerna 
kan tas låss och tvättas i tvättmaskin. Klösdelarna 
ska fästas fast med skruv i bokhyllans skelett för 
att ge dem ordentligt fäste så att de inte lossnar 
när katten klöser på dem. Detta ger den även mer 
stabilitet och motstånd när katten klöser. Klösdelarna 
kan skruvas loss för eventuell omplacering eller när 
de behöver bytas ut. Skruv skulle också undvika 
eventuella skador som kan uppstå om man 
exempelvis limmar fast klösdelarna. 

Figur 30: Hyllplanens radie (Lööv, 2018)

Figur 31: Handspackel på skadad MDF (Lööv, 2018)

Figur 32: Färgläggning av hyllplan (Lööv, 2018)
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5 Resultat

Figur 33–34 är bilder som visar exempel på hur hyllan skulle kunna inredas, varav Figur 34 är gjord efter hur 
det ser ut i mitt hem. Figur 35–36 visar när mina katter använde hyllan för första gången. Figur 37–38 är bilder 
från utställningen där Figur 38 är detaljbilder.  

Sovplatserna och de liggande klösdelarna låg på halkskydd (både hemma och på utställningen) så att de inte 
lossnar när katten använder hyllan. Gardinerna och klösdelar fästes med kardborre, men detta är inte tänkt i 
praktiken. Dessa detaljer som exempelvis fästningar av klös- och gardindelar är sådant jag bland annat skulle 
ta vidare i framtiden. Gardinernas syfte är att ge katten möjlighet att känna sig gömd, samtidigt som tyget är 
transparent nog för kattägaren att ha uppsikt över vart katten befinner sig.

Figur 33: Exempel på inredning på hylla (Lööv, 2018) Figur 34: Min inredning av hyllan (Lööv, 2018)
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Figur 35: Katt 1 i hyllan (Lööv, 2018) Figur 36: Katt 2 i hyllan (Lööv, 2018)

Figur 37: Bilder från utställningen (Lööv, 2018)
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Figur 38: Detaljbilder (Lööv, 2018)
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6 Diskussion

6.1 Inledning

Mitt syfte var att utveckla ett koncept med olika kattanpassade delar som går att förändra och optimera 
efter kattens behov och kattägarens tycke. I efterhand känns det som att jag uppnådde mitt syfte, men i 
designprocessen finns det flertal möjligheter till förbättring. Delvis ur en tidsbesparande synvinkel, men även 
rent praktiskt gällande idégenereringen och tillverkningen av min prototyp. Trots att det fanns en tidsplanering 
från start så fullföljdes den inte alltid. Detta är dock inte nödvändigtvis problematiskt eftersom icke förutsägbara 
saker kan ske under processens gång. Däremot blev det ett problem för mig eftersom jag ett flertal gånger 
fastade i olika moment. Exempelvis fokuserade och spenderade jag för mycket tid på kattägarens behov som 
egentligen kan vara väldigt skiftande från person till person medan kattens överlag är densamma. Beslut borde 
alltså ha skett tidigare för att bespara tid till vidareutvecklingen av mitt koncept samt tillverkningen av min 
prototyp. 

Avgränsningar var något som skrevs senare i processen till skillnad från resterade delar i inledningen. 
Egentligen borde det ha reflekterats och spikats mycket tidigare för att undvika eventuella förhinder. Exempelvis 
att jag fokuserade på vissa aspekter för länge. Det hade förmodligen underlättat mitt arbete gällande att 
fokusera på kattens behov före kattägarens. Till exempel så hade tiden jag lade ner på att förstå kattägarens 
behov (och faktum att jag påbörjade en andra enkät) kunnat användas till konceptutveckling, beslut och 
slutligen utveckling av slutkonceptet.  

6.2 Kattens bakgrund: Fakta och teori

Under min research var det problematiskt att få tag i ett bredare spektrum av statistik. Dels på grund av att den 
statistiken jag ville få tag på inte tycktes existera. Till exempel letade jag efter en statistik som reflekterade en 
uppdelning på kattägarens livssituation, exempelvis gällande aspekter som exempelvis ålder och civilstånd - är 
det vanligare att singlar mellan 20–30 har katt? Därav hade ytterligare teorier kunnat diskuterats. Ett annat skäl 
till detta problem var på grund av att mycket av statistiken jag fann var hemligstämplad eller sådant som krävde 
en betalning. Detta kändes dock inte helt befogat att genomföra då det inte är helt säkert att jag betalade för 
den statistiken jag var ute efter. Organisationer som exempelvis Agria och SVERAK listade viss statistik på 
sina hemsidor, men den senaste var från 2012 och siffran om hur många som har katt har säkerligen ökat sen 
dess. Dessutom har kunskapen om katten som husdjur säkerligen också förändrats sen dess. 

Jag utgick istället ifrån mina egna erfarenheter och kunskaper; under min uppväxt har jag samlat på mig 
mycket fakta och teori från olika böcker, artiklar och dokumentärer som handlar om både vild- och tamkatter 
varav The Story of Cats (2016) trilogin är en. Jag har även läst och reflekterat kring fler teorier som olika 
kattexperter, exempelvis kattbeteenderådgivare som Galaxy (2017) och Holmström (2018), utvärderar och 
diskuterar. Kattbeteendevetare är dock ingen vanlig titel och därmed blev det problematiskt att hitta ett större 
antal teorier som kunde jämföras. Mina egna tankar och funderingar blev dock bekräftande av exempelvis 
både Galaxy (2017) och Holmströms (2018), men det hade varit intressant och givande att jämföra med fler. 
Eventuellt hade veterinärer (som ofta kommer i kontakt med katter) kunnat intervjuas om deras kunskaper om 
kattens beteende.
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6.3 Metod

Jag valde att utgå från en designprocess då det kändes mest naturligt för mig eftersom jag arbetat med 
designprocessen de senaste tre åren. Trots att jag utgick från att inte följa en befintlig designprocess 
efterliknande min en cirkulär designprocess i slutändan. Det gav mig mer frihet och utrymme att arbeta på ett 
sätt som passar mitt arbetssätt. Samtidigt finns det en möjlighet att mitt arbete hade kunnat gynnats av att ha 
tydliga riktlinjer att följa, särskilt med tanke på att jag fastande ett flertal gånger. Samtidigt tror jag att problemet 
i mitt fall snarare var på grund av bristande tidsplanering. En workshop där kattägare fått chansen att vara 
mer involverade i exempelvis min idégenerering hade kanske också gynnat min designprocess. Därmed är det 
något som kommer övervägas och reflekteras kring i framtida projekt.

6.4 Genomförande

Mitt fokus var på kattägare som bor mindre, men under projektet insåg jag att det var mer utmanade att få 
tag i sådana personer än förväntat. Från början var min teori att det är vanligt att kattägare som bor ensamma 
oftast bor på mindre yta, vilket absolut kan stämma. Det jag dock inte reflekterade kring var andra aspekter 
förutom ytan som kan avgöra om människor skaffar husdjur eller inte. Till exempel så är jag nu medveten att 
om man hyr (antingen av en organisation eller i andra hand) så bestämmer oftast hyresvärden om man får 
ha husdjur eller inte och det är vanligt att de oftast inte tillåter det. Jag nämnde tidigare att fler kattägare i de 
olika Facebook forumen erkänt att de omplacerat sina katter när de flyttat till en mindre bostad och detta kan 
därmed vara en förklaring.

Jag återkopplade mitt arbete genomgående med de tre kattägarna som jag intervjuade, vilket kan ha varit en 
faktor som påverkade resultatet av att jag fokuserade för mycket på deras behov. Dock anser jag inte deras 
input som obetydlig eftersom den hjälpte mig med andra aspekter som exempelvis färg och material till min 
bokhylla, men även vad i hemmet de kan tänka sig viga åt katten. Efter feedbacken från mellanredovisningen 
så beslöt jag mig för att vidareutveckla koncept 2, vilket även fick mest positiv feedback, men inte endast 
på grund av den anledningen - den hade även tydligare möjligheter att ta vidare än mina andra två koncept 
gällande tillfredsställning av kattens behov. Bokhyllan var med andra ord ett av mina starkare koncept eftersom 
jag kommit relativt långt med det i förhållande till de andra. 

Mina verkstadskunskaper är något begränsade, vilket i sig blev en annan utmaning i att försöka utveckla min 
fysiska prototyp. Jag fick dock mycket hjälp och stöd av både klasskamrater och lärare och trots ett flertal 
fel under tillverkningsprocessen så lyckades jag producera majoriteten av delarna till min bokhylla innan 
inlämningen av rapporten. Exempelvis blev hålet i hyllplanen inte exakt 20cm i diameter då jag sågade snett 
med handsågen och fick därmed såga om storleken. Mindre fel kunde dock enkelt korrigeras med hjälp av 
handspackel.

Hade tidsplaneringen varit bättre så hade mer tid kunnat ägnats åt de funktionella detaljerna gällande 
konstruktionen av min prototyp; i kapitel 4.2.1 sade jag att tanken var att klösdelarna ska fästas på bokhyllans 
skelett genom att skruvas fast. I min prototyp använde jag mig av kardborre då det inte fanns tid till att 
experimentera med att borra hål i stål och sedan prova fästningen med skruv. Klösdelarna skulle eventuellt 
också behöva en stadigare grund som exempelvis en träskiva som ger mer motstånd när katten klöser. I 
praktiken så kanske det finns en annan lösning till skruv för att fästa klösdelarna till bokhyllan, vilket hade varit 
nästa steg i min process om det fanns mer tid. Halkskyddet som sovplatserna och klösdelarna - samt
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kardborren som användes för att fästa gardinerna - är en annan aspekt som jag önskade att jag hunnit 
experimentera med. Tanken var från början att hela hyllan skulle byggas av stål för att ge den en tyngd och 
stabilitet, men i efterhand inser jag att MDF också har dessa egenskaper, vilket hade kunnat tagits vidare. 

6.5 Resultat

Överlag är jag nöjd med mitt arbete, särskilt då jag hann arbeta i verkstaden och tillverka en prototyp trots 
mina begränsningar inom det området. Samtidigt är jag kluven om resultatet blev för simpelt - hade jag 
kunnat tagit det ännu längre? Kanske hade slutresultat av min prototyp fått ett helt annat uttryck gällande 
dess estetik. Med andra ord, trots att jag är nöjd så finns det definitivt aspekter som jag önskade att jag hunnit 
vidareutveckla. Samtidigt så tror jag att det är just enkelheten som gör resultatet realistiskt - mitt koncept 
har en plats i hemmet. Till skillnad från dagens utbud så smälter min design in i det vardagliga hemmet och 
uppfyller både katten och kattägarens behov. Därmed hade en vidareutveckling kanske till och med gjort mig 
orättvisa.

Etiska aspekter som jag förhöll mig till var riktlinjerna Blomkvist och Hallin (2017, s.34–35) diskuterade, 
både i intervjuerna och enkäten. Katterna som var involverade blev inte tvingade till något, utan intresset för 
exempelvis mina materialprover och klösdelar kom från dem. 

Samhälleliga aspekter med min klösmöbel är att människor som bor på mindre yta och inte har plats för en 
stor klösmöbel kan investera i min design eftersom de själva kan utnyttja bokhyllan. En annan aspekt är att 
människor som bor mindre och som funderat på att adoptera en katt - men tidigare inte haft plats för att 
tillgodose kattens behov - nu kan använda sig utav min kattifierade designlösning. Faktum att mitt koncept är 
en klösmöbel som ska passa in i det vardagliga hemmet kan också motivera kattägare att investera i produkter 
som katten behöver, vilket också är ekonomiskt hållbart för djur- och djurtillbehörsbranschen. Detta kan även 
anses som en hållbarhetsmässig aspekt eftersom kattägare kan bli mer motiverade att behålla klösmöbeln 
längre om de finner den attraktiv och mer passande i hemmet.

Den förenklade rengöringen av sovplatserna är också en viktig aspekt från en miljömässig synvinkel; eftersom 
kattägare kan rengöra tyget (sovplatser och gardiner) i tvättmaskinen, istället för att exempelvis göra det för 
hand, så kan det motivera kattägare att behålla sina klösmöbler längre och byta ut de individuella delarna 
efter behov och inte hela produkten. Detta gäller även det förenklade momentet av att byta ut de nedslitna 
klösdelarna. I och med att materialen är enklare att separera så underlättar det även sopsorteringen. Eftersom 
kattägaren själv har möjlighet utnyttja bokhyllan så kan det vara en faktor som motiverar dem att dels vara mer 
försiktig med produkten, men även utveckla ett värde av katt tillbehör på dagens marknad.
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Slutsats

Mitt syfte var att designa en alternativ lösning på klösmöbler. Enligt feedbacken från intervjuerna med kattägare 
var det tydligt att de som fanns på dagens marknad inte uppfyller kattägarens behov. Det i sin tur kan bidra 
till att kattens behov får ett mindre värde. Enligt min research fick jag fram att katten har ett stort behov av 
aktivering i form av exempelvis lek. Samtidigt har katten ett behov av att känna ägande och trygghet i sitt revir, 
det vill säga kattägarens hem. Från enkäten observerades ett behov hos kattägare att också kunna förändra 
klösmöbeln efter personligt tycke, vilket jag tog hänsyn till i utvecklingen av mitt koncept. 

Eftersom katten är bland de vanligaste husdjuren i Sverige samt resten av världen så är det väldigt viktigt att 
se till att deras behov kan tillgodoses om de alltid befinner sig inomhus - särskilt på mindre yta. I slutändan 
designade jag ett koncept på klösmöbel som smälter in i det vardagliga hemmet som både katten och 
kattägare kan utnyttja. Mitt koncept uppfyller kattens behov eftersom det finns möjlighet till exempelvis klös 
och lek. Konceptet uppfyller även kattägarens behov av att ha en klösmöbel som passar in i det vardagliga 
hemmet och som även fungerar för kattägare som bor på mindre yta. 

I framtiden vore det intressant att fortsätta experimentera med material som eventuellt kan vara mer passande 
för sovplatser. Det vore även intressant att göra mer forskning kring kattens uppfattning om vad mysigt är och 
hur den skiljer sig från vår. Fler experiment och tester gällande hur genomskinligt gardinerna ska vara för att 
uppfylla kattens behov av att gömma sig samt kattägarens smak är också något att fortsätta med i framtiden. 
Val av material till klösmöbeln (bokhyllans skelett) hade varit intressant att utvärdera. Både utifrån kattägarens 
smak, men även kattens - föredrar kattägare MDF eller stål i sitt hem? Gör katten också det?

Under det här projektet har jag inte experimenterat med andra klösmaterial som eventuellt skulle kunna ersätta 
dagens sisalrep/sisalväv, vilket absolut vore spännande att forska kring och ta vidare. Det vore även intressant 
att ta upp mitt arbete med de större djurtillbehörskedjor som exempelvis Arken Zoo och Granngården och 
vidarediskutera detta ämne med dem. Idag har klösmöbler en tydlig utformning i både form och material och 
det vore extra intressant om dessa företag skulle vilja engagera sig i produktionen av nya klösmöbler.
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