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Abstract 
 

This is an investigative work about the relationship between cat and human 

in the home environment, interpreted through three objects. My work stems 

from the hypothesis that one can design furniture that increase wellbeing, 

whilst both being functional for cat and man. This will in turn strengthen the 

bond between cat and man. 

 

My research includes four parts. First being a collection of knowledge 

trough literature regarding the history of the cat, to better understand its 

needs and relation to man. Thereafter I show my market research regarding 

cat furnishing, to see what has been done and how others have designed 

with a similar question formulation as I. 

 

After that I have tried to asses how cats use furniture. I have based my 

research on how my cats use furniture and complemented with other cat 

owners’ views and thoughts to create an image of cats in general and their 

behaviour. My research is followed by a recital of my design process 

regarding the three objects. I report how I have designed each object to 

function for both cat and man. 

 

The result is one chair, a lamp and a table that all can be used by both cat 

and man separately, but most importantly together. I therefore answer the 

question that it is possible to design furniture that work for both cat and 

man, but whether my three objects are the answer may vary between people. 

  



2 

 

Sammanfattning 
 

Det här arbetet är ett undersökande av relationen mellan katt och människa i 

hemmamiljö, tolkat genom tre objekt. Mitt arbete utgår från hypotesen att en 

kan formge möbler som ökar välmående, medan de är funktionella för både 

katt och människa. Detta kommer i sin tur att stärka bandet mellan katt och 

människa. 

 

Min undersökning innefattar fyra delar. Den första delen är en litterär 

faktainsamling om kattens historia för att skapa förståelse för kattens behov 

och relation till människan. Därefter redovisar jag min omvärldsanalys av 

hur marknaden för kattmöbler ser ut, vad som finns och hur andra 

formgivare förhållit sig till kattmöbler med liknande frågeställning som min.  

 

Efter det har jag försökt fastställa hur katter använder möbler. Jag har utgått 

från hur mina två katter använder möbler för att sedan komplettera med 

andra kattägares synpunkter och observationer av sina egna katter och 

möbler för att få en bild av den generella katten och dess beteende. Min 

undersökning följs av ett redogörande för processen av mitt formgivande av 

tre olika objekt. Jag redogör hur jag formgivit varje objekt så att de ska 

fungera för både katt och människa.  

 

Resultatet blir en stol, en lampa och ett bord som kan brukas av både katt 

och människa enskilt men framförallt vad jag varit intresserad av; i samspel. 

Min frågeställning besvaras således med att en kan formge för både katt och 

människa i samspel, men att åsikter gällande ifall just mina objekt svarar på 

denna fråga kan variera. 
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Förord 
 

När jag växte upp så tillbringade jag många somrar hos min moster i 

dalarna. Likt skansen så var det fullt av djur hos henne, dock dominerat av 

små tibetanska spaniels. Jag har inget emot dessa små hundar, men det djur 

jag föll för var en katt vid namn Desmond. Med sin lurviga grå päls, samt 

avsaknad av svans efter olycka, var han till utseendet precis som ett lodjur. 

För mig var han en gammal vis karaktär som påvisade det djup ett djur 

kunde ha. Trots att vi inte kunde tala med varandra, så fanns där ett band 

mellan oss. 

Detta blev min första introduktion till katter, och en början på en fortfarande 

närvarande fascination av dessa djur. Hur de ofta drog sig undan till 

ensamma lugnare platser var något som jag kunde relatera till, och det var 

ofta där vi möttes. 

Senare skaffade min mormor en katt vid namn Zingo. Tillskillnad från 

Desmond, så var Zingo helt knäpp. Han attackerade vid varje tröskel, och 

fräste åt en omotiverat. Än idag undrar jag vad som fick honom att bli så arg 

på oss. Kanske hade saker varit annorlunda ifall hans hem varit mer på hans 

villkor. 

När jag var runt 15 år så fick jag min första katt vid namn Mi och snabbt 

lärde jag mig att en katt gärna river i de fina möbler man haft oförstörda i år 

sen innan. Det utvecklades till en sorts apati hos mig gällande möbler, då de 

skulle bli sönderrivna förr eller senare. Och då ska vi inte tala om alla glas 

som puttats ned till tusen bitar. 

Det var inte förens senare i mitt liv, då intresset för möbler kom i och med 

min utbildning på Malmstens, som problematiken gällande möbler och 

katter började snurra i mitt huvud. 

Jag som många andra har valt att leva tillsammans med katter. Men våra 

behov av inredning kanske inte alltid möts i vår vardag. Så i och med detta 

examensarbete har det varit intressant att fått chansen att dyka djupt ned i 

förhållandet till möbler mellan oss människor och katter. 

Tack till Alessandra som fick mig vidare på denna väg jag tog, och Chandra 

med sin feedback. Tack till Johan som visat stort intresse för projektet, samt 

hjälpt med svar på mina frågor och hänvisat till intressant inspiration. Tack 

till Leo som även han visat intresse och givit svar på frågor, men även 

tankar som kan hjälpa till en framtida vidareutveckling av detta projekt. 

Tack till Anders, Felizia och Angelica som även de hjälpt mig med sina svar 

om deras katter, och tack till min sambo Julia för att hon är snäll. 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis redogör jag för bakgrunden för examensarbetet, samt de 

förutsättningar jag har i form av mål och syfte samt frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Med sina långa klor väljer katten ofta att riva sönder textilier på soffor och 

sängar med mera. Oavsett hur många gånger man skriker till, sprejar vatten 

eller lyfter bort katten, så verkar det vara en ständig risk att ha fina soffor i 

en katts närhet. Såvida man vill ha soffan orörd det vill säga. 

 

Trotts detta inreder vi kattägare ofta våra hem med oss människor som 

högsta prioritet. Man kan även tolka katten som en inredningsdetalj i sig när 

en känd inredningsprofil från tv uttalar sig om katten som rumsfyllare.1 

 

Hur vi än ser katten så är den ett levande djur med känslor och behov. Att 

den inte skulle ha preferenser i ett hem kan tänkas vara konstigt bara för att 

den inte förmår att tala för sin sak. 

 

En utekatt kan på egen hand utforska vår värld bäst den vill, medan en 

innekatt befinner sig i princip ständigt inomhus, tillskillnad från dess ägare 

som är borta för jobb eller annat. Trots detta lever de på kattägarens villkor. 

 

Det finns en uppsjö av kattmöbler att införskaffa, men sällan möbler där 

både människan och katten varit med i tanken i utformningen av produkten. 

 

Om vi väljer att leva med dessa djur så kanske våra möbler kan vara 

verktyget som gör att vi kan leva i symbios. 

  

                                                 
1 ”14 oförglömliga citat från Ernst Kirchsteiger – MåBra” https://www.mabra.com/14-

oforglomliga-citat-fran-ernst-kirchsteiger-2/ . Hämtad 17/04/2019. 

https://www.mabra.com/14-oforglomliga-citat-fran-ernst-kirchsteiger-2/
https://www.mabra.com/14-oforglomliga-citat-fran-ernst-kirchsteiger-2/
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1.2 Mål 
 

Mitt mål med mitt examensarbete är att upplysa om katters behov av möbler 

i hemmamiljö genom tre konceptuella objekt där både katt och människa är 

avsedda brukare av möbeln. 

1.3 Syfte 
 

Syftet med mitt examensarbete är att skapa en diskussion gällande 

relationen mellan katt och människa i hemmamiljö, för att på sikt förändra 

hur vi lever med våra katter. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

Kan en möbel förbättra välmående i hemmamiljö för katt och människa och 

kan en möbel vara ett relationsstärkande ting? 

 

Kan en möbel vara funktionell för både katt och människa samtidigt? 
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1.5 Metod och struktur 
 

Jag påbörjar arbetet med en litteraturundersökning där faktainsamling 

gällande den generella kattens beteende mönster redogörs för läsaren. 

 

Efter det har jag gjort en omvärldsanalys utav de kattmöbler som finns att 

köpa, där jag visar ett urval jag anser representera marknaden. 

 

Sedan har jag gjort en empirisk undersökning utav de katter jag bor med, 

där deras sätt att agera med möbler redogörs. 

 

Efter det har jag ställt ett antal frågor till andra kattägare där deras 

erfarenheter gällande deras katter och relationen till möbler återberättas. 

 

När jag har samlat ihop all data så framställer jag ett antal möbler som 

agerar som teoretiska och estetiska lösningar på mina frågeställningar.  

I formprocessen har jag satt följande regler som jag följt. 

• Objektet skall ha en eller flera tydliga funktioner för en katt. 

• Objektet skall ha en minst lika tydlig funktion för människan. 

• Objektet skall kunna finnas i ett hem utan katt, där den ej behöver 

ses som typisk ”kattmöbel”. 

 

När objekten har färdigställts så har jag gjort en analys och reflektion av 

slutresultatet och processen. 
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1.6 Avgränsningar 
 

Jag har valt att utgå ifrån just innekattens behov, tillskillnad från den kanske 

frigående utekatten där dess behov av möblemang kanske ser annorlunda ut. 

 

Min empiriska undersökning grundas just på mina egna katter, i mån av den 

korta tid jag har. 

 

I mitt val av estetik på mina formgivna möbler har jag valt att utgå ifrån mitt 

eget formspråk som ej kan påvisas vara rätt eller fel. Jag har valt att utgå 

från ett formspråk som är påverkat av min utbildning på Malmstens, samt 

inspirerat av möbelmässor. Därav relevant som underlag för vad som kan 

anses vara accepterat idag, i den kontext jag verkar inom. 

 

De objekt jag har skapat är endast en personlig tolkning av vad jag tagit 

ifrån min undersökning angående katter och deras behov. Ifall de fungerar 

som tänkt för både katt och människa förblir teoretiskt då tid för slutgiltig 

utvärdering av objekten med katter ej hinns med inom den tid jag har haft 

för detta examensarbete. 

 

Objekten jag skapat tar främst mina egna behov av möblemang i beaktning. 
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2. Undersökning 
 

I detta kapitel sammanställs information om katten och dess 

beteendemönster. En sammanställnings av vad marknaden har att erbjuda 

visas även här, samt min egen undersökning utav katter och dess ägare. 

 

2.1 Katten 
 

Tamkatten som idag finns i många av våra hem (Felis silvestris catus) 

härstammar från den afrikanska vildkatten (Felis silvestris lybica)2. 

 

Det äldsta fynd hittills av kattben i en bosättning är från Cypern cirka 9500 

år sedan,3 i närheten av den så kallade bördige halvmånen, vilket är ett 

område i mellanöstern där människan gick från att bara jaga till att bedriva 

jordbruk. 

 

Katten, tillskillnad från till exempel hunden, har troligen inte avlats fram 

aktivt till husdjur, utan istället har kattens närvaro tolererats av människan.4 

 

Antagligen var det så att katten åt de djur som drog sig till människans 

sädesförråd, så som möss och sparvar. Därav ofta närvarande vid 

människans bosättningar. 

 

Cirka 500 år f.Kr. kom katten till Europa från Mellanöstern med 

handelsmän, där katten tog över som skadedjursbekämpning istället för orm 

och iller.5 

 

År 2012 fanns det 1,6 katter per hushåll i Sverige,6 vilket talar för dess 

popularitet i dagens samhälle. 

 

                                                 
2 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 22. 
3 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 20. 
4 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 18. 
5 Stockelberg, Ylva (2009), “Din innekatt” Sid 37. 
6 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 23. 
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Det har bevisats att husdjur som katter, kan ha positiv inverkan på oss 

människor.7 Trots att kattens vilda förfäder var något av en enstöring som 

gärna levde ensam,8 har studier visat att våra tamkatter ofta har lägre 

stressnivå när de lever med en eller flera katter, än de som lever själva. 

 

Även om katten varit vild så kan de trivas väldigt bra inomhus. Då katter i 

sin natur gärna vill ha kontroll över ett begränsat område så kan ett hem 

agera som en bra plats för katten att känna att de har koll på alla lukter och 

liv som bor där.9 

 

En katt patrullerar dagligen i sitt revir för att se till att allt står rätt till. Det 

som vi kan göra för att underlätta deras rutiner är dels en hög höjd där de 

kan se ut över sitt revir, samt ett gömställe där de kan dra sig undan ifall de 

behöver, samt goda sovplatser då de sover mest om dagarna.10 

 

Katter har jaktinstinkt, och när de jagar så väntar de tålmodigt tills bytet rör 

sig innan de går till attack.11 Ifall dess byte inte rör sig på längre tid så 

förlorar de intresset. I hemmamiljö är det dock upp till människan att hjälpa 

katten få utlopp för denna instinkt, vilket kan göras med leksaker som till 

exempel en laserpekare. 

                                                 
7 Rosén, Susanna (2006), ”Innekatten” Sid 17. 
8 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 23. 
9 Rosén, Susanna (2006), ”Innekatten” Sid 13. 
10 Rosén, Susanna (2006), ”Innekatten” Sid 11. 
11 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 66. 
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Fig 1. En mus är ett typiskt byte för en katt.  

 

En katt kan till viss del förstå oss människor, till exempel kan en katt lära 

sig att ett pekande finger leder till belöning,12 eller så kan en katt finna 

vägledning i en hotfull situation hos sin ägare beroende på människans 

tonfall.13 Men även läser de av ifall en situation är lugn på detta vis. Med 

blindtester har man även noterat att katter lystrar på deras ägares röster.14 

 

Katter kan även kommunicera med oss människor genom mestadels 

kroppsspråk. Till exempel när en katt vill kela så ser de på dig med 

halvslutna ögon samt svans uppåt, medan en katt som vill ut eller ha mat 

tittar omväxlande på ägare och matskål/dörr.15 Kattens jamande är främst 

något de använder för att prata med oss människor och inte andra katter. 

                                                 
12 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 68. 
13 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 75. 
14 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 75. 
15 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 78. 
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Fig 2. Kommunikation mellan katt och människa.  

 

Ett beteende hos samtliga katter är att de klöser, och de gör de av olika 

anledningar. Dels är det ett sätt för katten att vässa klorna och träna 

musklerna i tassarna.16  

 

En annan anledning är även att markera dess revir för att dels veta själv vart 

den kan känna sig trygg, samt att avskräcka andra från dess plats. När katten 

river så lämnar den även sin doft, och katten återvänder gärna till ett ställe 

där den rivit förr för att ’fylla på’ med sin doft. 

När det kommer till vad och vart en katt klöser så kan det skiljas mellan katt 

till katt. Vissa katter föredrar att riva vågrätt, medan andra lodrätt. En katt 

kanske inte vill riva i ett material som en annan gör. Skillnaden gör att din 

katt kanske inte alls vill riva där du placerat en riv möbel.17 

  

                                                 
16 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 101. 
17 Söderström, Bo (2017), “Hur tänker din katt?” Sid 103. 
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2.2 Kattmöbler 
 

År 1968 patenterade Frank L Crow sin uppfinning ”cat tree”18 som översätts 

till katt träd på svenska. I sin beskrivning utav patentet står det att möbeln i 

sig skulle vara ett attraktivt dekorations element, med pålar avsedda för 

katten att riva på samt plattformar i olika höjder för att stimulera och 

motionera katten. 

 

År 1986 gick patentet ut, och idag kan vi se en uppsjö av olika katt träd19 

med Frank L Crow som tydlig förlaga. 

 

Dessa kattmöbler är ofta tillverkade i löstagbara delar, där skivmaterial kläs 

in i ett luddigt tyg. Pelare kläs in i vävda rep som kan vara av sisal eller jute 

till exempel. 

                                                 
18 ”cat tree”  https://patents.google.com/patent/US3479990 . Hämtad 18/04/2019 
19 “klösträd, katträd & klösmöbler” 

https://www.bitiba.se/shop/kattillbehor/klostrad?gclid=EAIaIQobChMIuYGJsvfZ4QIVixo

YCh1Rig_5EAAYASAAEgI7YfD_BwE . Hämtad 18/04/2019 

https://patents.google.com/patent/US3479990
https://www.bitiba.se/shop/kattillbehor/klostrad?gclid=EAIaIQobChMIuYGJsvfZ4QIVixoYCh1Rig_5EAAYASAAEgI7YfD_BwE
https://www.bitiba.se/shop/kattillbehor/klostrad?gclid=EAIaIQobChMIuYGJsvfZ4QIVixoYCh1Rig_5EAAYASAAEgI7YfD_BwE
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Fig 3. Ett typiskt exempel på ett katt träd.  
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Materialen på dessa katt klätterträd är troligen av billig sort, och går med 

tiden ofta sönder i form av slitage. Något vanligt är att tråden runt pelare 

rivs av, eller att annan textil går sönder just på grund av kattens användande. 

 

 

Fig 4. Exempel på slitage som vanligen förekommer bland 

kattmöbler. 

 

I dagsläget finns det ett ökande intresse för kattmöbler som är mer 

avancerade och mer estetiskt tilltalande än de traditionella katt tornen.20 

 

År 2019 visade designstudion Jiyoun Kim upp sin kattmöbel på en 

utställning i Seoul,21 där deras frågeställning var ifall det gick att kombinera 

människan och kattens dagliga liv genom en kattmöbel som smälte in, 

samtidigt som den addera till hemmet som vacker dekoration. Något som de 

menade att kattmöbler oftast inte gjorde. Till exempel som den i figur 1 

vilket är ett typiskt exempel på de vanligaste sortens kattmöbler som de 

troligen ville ta avstånd ifrån. 

                                                 
20 ” Nu lanseras designmöbler – framtagna för katter” Mikaela Råberg, 2017. 

https://www.elledecoration.se/designmobler-for-katter/ . Hämtad 18/04/2019. 
21 ” sophisticated cat tower designed by korean studio jiyoun kim” Cristina Gomez | 

designboom, 2019. https://www.designboom.com/design/jiyoun-kim-milliong-three-poles-

cat-tower-04-04-2019/ . Hämtad 18/04/2019. 

https://www.elledecoration.se/designmobler-for-katter/
https://www.designboom.com/design/jiyoun-kim-milliong-three-poles-cat-tower-04-04-2019/
https://www.designboom.com/design/jiyoun-kim-milliong-three-poles-cat-tower-04-04-2019/
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Ett japanskt företag vid namn Rinn formgav ett katt-torn där deras koncept 

för produkten var att skapa en kattmöbel som passade in tillsammans med 

dagens arkitektoniska modernism, eller konstmuseum.22 En kan tolka detta 

som att deras bidrag till möbelvärlden med denna kattmöbel var ett försök 

till något mer sofistikerat än det som vanligen finns till hands gällande 

kattmöbler. 

 

Rinn skriver om att deras katt-torn, som är en cylinder med rundstavar runt 

om, agerar både som dekorativt element för människan i hemmet, samt en 

trygg plats för katten att krypa in i, där människan och katten kan skymta 

varandra genom pinnarna för att skapa en skygg och intim upplevelse för 

både katt och människa. 

 

Rinn berättar på deras hemsida om hur högt de även värderar valet av 

material samt hantverk på möbeln de producerar. Något som vi på skolan 

Malmstens ofta talar om. Längst ned på hemsidan hos Rinn finner man 

texten ”made for cats, designed for you”23 vilket på svenska betyder ”gjort 

för katter, formgivet för dig” vilket kan tolkas som att de har en idé om att 

kattmöbler skall falla både katten och människan i smaken, även om det är 

på olika vis. 

 

Under Bangkok design week 2019 visades en möbelprototyp upp där 

konceptet var att skapa en möbel för både dig och din katt, som även går att 

skapa själv utan producent.24 

 

Genom att möjliggöra det för vem som helst att ladda ned instruktionerna 

till denna stol, som går att byggas av lättillgängliga material, är det tänkt att 

stolen kan göras personlig för att förstärka värdet i den som en möbel du ej 

slänger efter kort tid. 

 

Möbeln är en gungstol klädd i väv som skall vara skönt för katten att riva 

på. Den har flera användningsområden, så som till exempel när människan 

sitter i den och gungar, så rör sig hängande kattleksaker på ryggen för att 

underhålla katten.  

                                                 
22 “Neko modern cat tree” https://rinn.co.jp/neko/en/ . Hämtad 22/04/2019. 
23 “Rinn” https://rinn.co.jp/ . Hämtad 22/04/2019. 
24 ” 'companion species' is a series of DIY furniture designed for both you and your cat” 

Alicia Lazzaroni | Designboom, 2019. https://www.designboom.com/design/animali-

domestici-companion-species-furniture-series-03-19-2019/ . Hämtad 22/04/2019. 

https://rinn.co.jp/neko/en/
https://rinn.co.jp/
https://www.designboom.com/design/animali-domestici-companion-species-furniture-series-03-19-2019/
https://www.designboom.com/design/animali-domestici-companion-species-furniture-series-03-19-2019/
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Om stolen läggs på sidan så fungerar den både som bord för människan, 

samt klösbräda för katten. Stolens rygg är även utformad för att både 

människa och katt skall kunna sitta bekvämt på den samtidigt. 

 

I Hong – Kong ritade designstudion sim-plex interiören till en lägenhet som 

skulle delas mellan ett ungt par, deras mor samt deras husdjur.25 Tanken var 

att det skulle finnas rum för deras katt att röra sig fritt, samtidigt som resten 

av hushållets behov möttes. 

 

På bilder av lägenheten syns det olika förvaringsmöbler som även agerar 

som sov och klätteryta för katten att röra sig fritt bland, utan att sticka ut 

från hemmets trånga platsbyggda möbler. 

 

Företaget ”tuft and paw” är en annan producent som fokuserar på just 

kattmöbler, efter filosofin att människan sover bättre med vetskapen att 

deras katt sover bättre.26 Alltså att deras möbler ökar välmående för både 

katt och människa genom denna tanke. 

 

En av deras möbler är tänkt att agera som gömma/förvaring för kattens 

kattlåda.27 Där den rent funktionellt gör det enkelt för katten att gå in i den 

och känna sig trygg, för att sedan gå ut utan att spilla kattsand utanför. 

Samtidigt är dess estetik i stil med en modernistisk byrå, för att smälta in i 

gemene persons hem och addera till dekoren i ett rum.  

 

2.3 Resultat ur undersökning av kattmöbler 
 

Det finns ett intresse av mer estetiskt tilltalande kattmöbler som då frångår 

den klassiska billiga varianten som redovisats i undersökningen. 

 

Det finns formgivare från Asien som lyckats formge möbler som både är 

funktionella för katter samtidigt som de tilltalar människan med sin 

bearbetade formgivning. Detta bör tala för att det finns ett intresse av min 

frågeställning.  

                                                 
25 “sim-plex creates 'pets playground' apartment for couple with cats in hong kong” Lynne 

Myers I designboom, 2019 https://www.designboom.com/architecture/sim-plex-design-

studio-the-pets-playground-hong-kong-02-13-2019/ . Hämtad 22/04/2019. 
26 “Tuft and paw” https://www.tuftandpaw.com/ . Hämtad 22/04/2019. 
27 “Rifiuti” https://www.tuftandpaw.com/collections/our-best-sellers/products/rifiuti-

litterbox . Hämtad 22/04/2019. 

https://www.designboom.com/architecture/sim-plex-design-studio-the-pets-playground-hong-kong-02-13-2019/
https://www.designboom.com/architecture/sim-plex-design-studio-the-pets-playground-hong-kong-02-13-2019/
https://www.tuftandpaw.com/
https://www.tuftandpaw.com/collections/our-best-sellers/products/rifiuti-litterbox
https://www.tuftandpaw.com/collections/our-best-sellers/products/rifiuti-litterbox
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2.4 Egna observationer 
 

Jag har två katter, varav ena Mi är betydligt äldre än den andra Toulouse. 

 

En vanlig dag söker Toulouse uppmärksamhet genom att riva på sidan av 

sängen. Vid frukost kommer han och försöker få uppmärksamhet genom att 

ta på mitt ben när jag sitter vid stolen. 

 

Ofta klättrar han upp på bordet för att komma nära mig och min mat. 

 

 

Fig 5. Den yngre katten vid namn Toulouse vill ha 

uppmärksamhet vid frukosten.  

 

Hela morgonen följer han efter mig när jag går genom lägenheten och när 

jag står vid handfatet klättrar han upp för att vara nära. 

 

Toulouse brukar ställa sig vid en av sina kattleksaker, eller i vissa fall tar 

den i munnen och går till mig i hopp om att få leka. 
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Den äldre katten Mi ligger oftast på ryggstödet av soffan med översikt över 

rummet och vilar. 

 

 

Fig 6. Den äldre katten vid namn Mi ligger vid sin favoritplats på 

en del av soffan. 

 

Om jag sätter mig i soffan vill Mi ibland flytta sig närmre, fast fortfarande 

på ryggen av soffan. 
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Hon brukar försöka öppna skåp för att gå in och gömma sig, medan 

Toulouse passar på att gömma sig i tvättkorgen när den är tom och framme. 

 

 

Fig 7. Toulouse sover i tvättkorgen.  

 

När jag kommer hem från skolan brukar Mi vila på en bänk nära dörren, 

medan Toulouse kommer fram, luktar och river i dörrmattan. 

 

Båda katterna brukar riva i soffan på dess sidor och rygg. 
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När jag sitter och skriver på min dator brukar båda katterna försöka ta sig 

upp på bordet och lägga sig precis intill datorn. Ibland lägger sig Toulouse 

precis bredvid mig på min stol så vi knappt båda får plats. 

 

Toulouse brukar sova i deras katt-torn, där han växlar mellan en koja som 

finns på mitten, och en plattform som sitter högre upp. 

 

 

Fig 8. Toulouse i kattkojan.  
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Den äldre katten Mi gillar att lägga sig på min ryggsäck samt 

badrumsmattan, medan den yngre Toulouse ofta lägger sig på rygg på 

mattan i vardagsrummet. Något de båda gör dock är att lägga sig i en 

kartong ifall det ligger framme. 

 

 

Fig 9. Mi sover i en kartong.  

 

Toulouse brukar slå och riva löst på löshängande saker så som laddare eller 

diverse snören eller sladdar och ibland hoppar han högst upp på kylskåpet 

där ingen kan nå honom. 
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Fig 10. Toulouse ligger högt, medan Mi är lägre och närmre i 

soffan. 
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2.5 Resultat av egna observationer 
 

Något jag ser tydligt hos mina egna katter är deras behov att vara mig nära. 

Vare sig det är nära fysiskt eller genom uppsyn från höjd exempelvis. 

 

De har ett stort behov av att riva, vilket måste tas i beaktning. 

 

Båda katter har olika gömmor de ofta befinner sig i, så som tvättkorg eller 

skåp. Det ser jag som ett behov av att få gömma sig. 
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2.6 Frågeformulär 
 

Jag har formulerat fem frågor som jag bett sex andra kattägare att svara på, 

med intentionen att se ifall mina observationer återkommer hos andra hem 

med katt, samt ifall det finns andra intressanta beteenden att ta hänsyn till. 

 

Nedan följer frågorna i den ordning jag presenterat dem, med min förklaring 

till vad jag tänkt att få ut av varje fråga. Under min förklaring följer svar 

från varje individ, där exempelvis första punkten i varje svar representerar 

den första personen, med den andra punkten på varje svar representerar den 

andra personen och så vidare. 

 

1. Är din/dina katter mestadels ute eller inne? 

 

Livet för en innekatt kontra utekatt kan ha stor skillnad. Då båda har olika 

förutsättningar för stimulans, så kan deras beteende vara olika. Alltså 

intressant att se ifall de med innekatt har liknande svar tillsammans, som 

skiljer sig ifrån utekatterna. 

 

Svar: 

 

• Vår katt har egen ingång. En kattlucka. Hon är en fri katt som får 

göra som hon vill. På vintern väljer hon att vara mycket inne. På 

sommaren mycket ute. Men nästan aldrig på nätterna. Då är hon, 

som alla fina flickor hemma i sin mattes säng. 

 

• Mina katter är mestadels innekatter. 

 

• Min katt är mestadels inne, men ibland följer hon med mig ut i 

koppel. 

 

• Mest inne. 

 

• Inne 

 

• Två innekatter. 

 

  



26 

 

 

 

2. Vart finner du din/dina katter mestadels? (deras favoritplats 

t.ex.) 

 

Jag vet själv att mina katter ofta lägger sig vid sina respektive platser i 

hemmet. Med denna fråga ville jag se vart andras katter gillar mest. 

 

Svar: 

 

• Där det finns något varmt att ligga på. Ibland på det uppvärmda 

badrumsgolvet på en matta eller på min mage när jag ligg-sitter och 

tittar på nyheterna på tv’n. 

 

• Mina katter (3 st) har olika favoritplatser vad gäller vilande. Den ena 

gillar att ligga i badrummet på en bänk där det ligger vikta 

handdukar. En annan ligger gärna på en fårskinnspläd vi har på 

golvet eller gärna inne i garderoben. Den tredje föredrar en av 

fåtöljerna, det varierar, men oftast den fåtölj en själv suttit i nyligen. 

I övrigt i vaket tillstånd så promenerar de runt hemma, klöser lite på 

sitt favoritställe på sängkanten, klättrar på grejer, kryper in i väskor 

osv. 

 

• Hon är väldigt ombytlig av sig, och har nästan alltid "en ny grej" på 

gång, det gäller också för plats att chilla på. Men hennes stadiga 

favorit är den lilla balkongen jag snickrat åt henne, som en liten bur 

som hänger ut genom köksfönstret. Och på mattes laptop, den verkar 

vara lagom varm! (Köpte en värmedyna åt henne men den är nog för 

varm, till och med på lägsta nivån.) Hon gillar hyllplanen jag skruvat 

upp (enbart åt henne) också, de går runt hela rummet strax under 

taket. Förutom ovanför min våningssäng, men den får agera som en 

stor hylla i sig själv. Sen sover hon på sin egen kudde, bredvid min, 

med utsikt genom fönstret ut på gatan så att hon har koll på läget. 

 

• I en fåtölj, i korgen på hatthyllan eller på det uppvärmda 

badrumsgolvet. 

 

• Fönsterbräda/under täcket/i garderoben. 

 

• Den ena katten gillar att vara på mysiga höjder, på soffryggens 

kudde, bland kläderna i garderoben, köksskåpet bland 

kökshanddukarna eller på en trallpall i trä. Den andra katten gillar att 

vara i sitt katträd, bredvid katträdet om balkongen är öppen eller på 

ute på balkongfåtöljen. Han gillar också vardagsrumsmattan. 

 

  



27 

 

 

3. Är din/dina katter närgångna? 

 

Mina katter vill gärna vara nära mig både vid skrivbordet eller sängen. Men 

det kanske inte är så vanligt med att katter behöver den närhet som mina 

gör. 

 

Svar: 

 

• Ja det vill jag påstå. Fast jag blir lite fundersam på vad du menar 

med närgångna. I samband med matmålstider hoppar hon gärna upp 

i knät och förväntar sig få smaka maten vilket hon aldrig får. Men 

hon ger sig inte. 

 

• 1 av 3 skulle jag beskriva som närgångna. Hon gillar att sitta i knät, 

ligga i armen, trampa runt på en, stryka sig vid benen osv. Den andra 

kelar mer sällan men blir extra kelig innan hon vill leka. Den tredje 

är "normalt" kelig, lite då och då, mest närgångna är väl att hon 

gärna vill lukta en i munnen när man ex. kommer hem eller har ätit 

något. 

 

• Hon är mycket närgången, men bara med mig. Andra människor har 

hon inte mycket till övers för, och min mor hatar hon med en 

brinnande passion. 

 

• De är sällskapliga. 

 

• Japp. 

 

• Den ena katten gillar att hålla sig nära där man är och uppskattar att 

bli klappad och gosad med men hon skulle aldrig få för sig att sätta 

sig i ens famn och hon gillar inte att bli buren. På natten sover hon 

gärna på någon av alla sängkuddar, men återigen – lite på avstånd. 

Den andra katten gillar att gosa men han blir betydligt gladare om 

man leker med honom. 
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4. Är det någon plats du ofta finner din/dina katter på som du inte 

vill? Om ja, vart? 

 

Kan en få katten att sova i en fin möbel som är utformad efter en oönskad 

plats, så som garderoben exempelvis. 

 

Svar: 

 

• Nej det är sällan. Det ända hon gör som jag tycker illa om är att 

släpa in diverse små djur och tortera, mörda och äta upp den helt 

eller delvis. 

 

• På en fåtölj vi har hemma som jag är mycket rädd om då tyget är 

ömtåligt. I övrigt så är det väl matbordet ibland, men oftast håller de 

sig borta därifrån (i alla fall när vi är hemma!) 

 

• När jag skaffade Shorty tänkte jag att jag skulle försöka göra det 

trevligare för henne, och enklare för mig. Mina tidigare katter var 

överallt där de inte skulle, en skulle särskilt klättra runt på precis alla 

möbler. Det resulterade i många trasiga saker i mitt hem. Men nu har 

jag försökt att ge henne plats, och möjlighet att klättra, och med 

mina dyrbaraste prylar bakom glas i hyllorna så har hon på 6 år 

aldrig haft sönder något. Enda gången jag varit riktigt missnöjd med 

hennes placering, var när hon nyligen fick för sig att hoppa ut från 

fönstret 4ggr på en vecka! Och då mest för att hon inte är 

steriliserad... Men det var väl hennes nya grej då igen! Vill du 

kanske ha en till kattunge i sommar, möjligtvis? 

 

• Inne i garderoben bör de inte vara eftersom en av dem gärna pinkar 

där. 

 

• Runt mina fötter på toaletten och framför datorskärmen. 

 

• Ja, de klöser på soffan och sängen. De är även på högre avsatser 

(hylla, fönsterbräder, byrå etcetera) där vi ofta har dekoration, 

krukor eller nycklar, de kan ju åka i golvet – men de får vara där. 
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5. Är det någon plats du gärna hade sett din/dina katter på? (t.ex. 

gärna nära mig när jag skriver rapport) 

 

Intressant att se ifall människans preferenser kanske överensstämmer med 

många andra katters beteenden. 

 

Svar: 

• När jag skriver på min laptop lägger hon sig gärna över 

tangentbordet. Det tycker jag så där om. Får inte så mycket gjort då. 

Ibland när jag går och lägger mig lägger hon sig också på kudden 

intill mitt huvud. Det tycker jag om. 

 

• Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker det är bra att de luffsar runt 

delvis för sig själva och väljer plats de vill vara på själv. Kan väl 

känna att vi kanske borde ha någon slags klättergrej eller stege längs 

en vägg så de får jobba lite höjdnivåer högre än våra vanliga möbler. 

Katter gillar ju att speja. 

 

 

• Jag vill gärna ha henne nära mig hela tiden, hon är en ljuvlig liten 

varelse! Som tur är så är hon ju med mig så länge jag är hemma. 

Hon gillar att ligga på mina axlar när jag sitter vid skrivbordet, men 

det tog lite träning för att få henne att göra det. Där ligger hon även 

när vi är ute och promenerar! Världens gulligast scarf! Jag vill ha 

henne med i bilen, det är liksom kul att hon följer med på äventyr på 

somrarna, för på vintern åker vi nog bara till landet över julen. Hon 

är nästan för bra, och för lätt att ha å göra med min kisse. Nästan 

alltid, utom när hon dags-sover på mina nytvättade kläder, så är hon 

i närheten och stryker runt. Hon är liksom nyfiken på något vis, 

måste alltid veta vad som försiggår. Jag vill i och för sig ha henne i 

ett eget litet hangout på odlingslotten, så att hon kan få skugga och 

en säker plats att ligga och sova på, istället för att mosa in sig under 

en lerig lastpall som nu senast 

 

• Gärna i knät, gärna nära skrivbordet men inte på tangentbordet eller 

på skrivpappren. 

 

 

• I en låda bredvid datorskärmen eller i soffan när jag kollar på tv. 

 

• Jag tycker om när de är nära mig, jag vill gärna att de sover i sängen, 

myser i famnen eller sover bredvid en i soffan. Dröm! 
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2.7 Resultat av frågeformulär 
 

Från svaren av frågeformuläret ser vi att de flesta katter är innekatter, vilket 

i min mening ger formuläret mer tyngd i förhållande till katters behov i 

hemmamiljö. 

 

Vi ser att nästan alla katter ofta finnes på en varm och/eller mjuk plats. 

Detta är intressant för en vidare utveckling, dock kvarstår det stora 

problemet att katter gärna river sönder mjuka textilier så som kuddar eller 

fåtöljer. Gällande värme så som en uppvärmd sits, så anser jag att det 

involverar mer teknik än jag känner mig bekväm att hantera inom ramen av 

detta arbete. Jag väljer alltså att utgå från de hårda platser så som 

fönsterbräde, bänk och köksskåp då jag själv observerat katter använda 

liknande platser flitigt, samt att det möjliggör att jag kan fokusera på andra 

aspekter så som samspel i möbeln istället i mån av den korta tid jag har. 

 

Vi ser att katter gärna är nära sina ägare, alltså relevant att ta katters sociala 

behov i beaktning. 

 

Vi ser att katter ofta är på höga avsatser, så som hyllor där de kanske välter 

något. Vi ser även att en kan vara rädd om sina mjuka möbler eller kläder i 

garderob. Relevant alltså att finna en plats de får vara som tar deras behov i 

beaktning. 

 

Sist ser vi att nästan samtliga ägare vill ha sina katter nära sig på ett eller 

annat vis. Det finns alltså ett behov från både katter och människor att skapa 

ett samspel i vardagen. 
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3. Process 
 

I det här kapitlet redogör jag för processen där jag från tanke till färdig 

prototyp skapade tre objekt. Mina tankegångar gällande form och funktion 

visas, där delar från min undersökning värderats och använts till min 

formgivning. 

 

Jag har valt att visa varje objekts resa var för sig, med en inledande del där 

jag fastställde vilka sorts möbler, samt hur många jag skulle skapa. 

 

3.1 Definierande av objekt 
 

I början av min designprocess utgick jag mycket från mina egna 

observationer av katter. 

 

Exempelvis något som båda mina katter ständigt gör, som jag vet kan vara 

ett oönskat beteende bland katter, är just att de vill vara på köksbordet när 

jag är där och äter. 

 

Min spontana tanke var att få detta fenomen att kännas mer naturligt för 

både katt och människa, genom en möbel som dels skulle hjälpa katten att 

komma upp på bordet på ett smidigare sätt, samt agera som kattens egna 

’mat stol’ och förhoppningsvis fungera som en plattform för katten att vara 

tillsammans med människan vid matbordet. 

 

Tanken att ha något som skulle likna en barnstol, fast för katt, där katten 

kunde äta vid middagsbordet tillsammans med oss människor var något jag 

fann intressant. Men när jag började ta hänsyn till hur mina katter faktiskt 

rör sig vid matbordet, så insåg jag att möbeln förmodligen endast skulle 

fungera som en onödigt avancerad trappa för katten upp till bordet och att 

den till slut i alla fall skulle ta sig upp på just bordet. 
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Fig 11. Skiss på första idén om en kattstol/pall/stege.   

 

Dessutom skulle denna möbel endast vara funktionell för katten, utan någon 

direkt egenskap för människan. Det var då jag bestämde mig för att sätta 

upp ett antal regler att följa, för att objekten skulle vara så kvalitativa som 

möjligt givet min tid för detta projekt. 

 

Reglerna jag valde att följa var följande. 

• Objektet skall ha en eller flera tydliga funktioner för en katt. 

• Objektet skall ha en minst lika tydlig funktion för människan. 

• Objektet skall kunna finnas i ett hem utan katt, där den ej behöver 

ses som typisk ”kattmöbel”. 

 

Inom ramen av dessa tre regler var min tanke att kunna skapa objekt som 

var tilltalande för människan som en fin formgiven möbel, där dess funktion 

som kattmöbel var en bonus som ej skulle bli en kompromiss, tillskillnad 

från hur ett hems inredning kan dras ned av ett fult katt-torn. 

 

Tanken var att människan skulle kunna passa in dessa objekt i sitt hem som 

ett fint komplement till sin inredning, där köpet av dem inte skulle styras av 

ifall personen hade katt eller ej. För min tro är att många kattägare kanske 

inte försöker skaffa sig en bra kattmöbel, då det kanske är för dyrt eller för 
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opassande för sitt hem. Dessutom är det en faktor att katter inte lever lika 

länge som oss, vilket även det kan väga in i beslutet gällande kattmöbler. 

 

Men om en bra kattmöbel kunde få leva vidare som en bra möbel för oss 

människor, så hade teoretiskt sätt alla kunna ha möbler som även var 

anpassade för katter och på så vis skapa en bättre miljö för varje katt i varje 

hem. 

 

Jag började tänka på vad för möbler jag själv använder mig mycket av, och 

ifall de kunde uppfylla något för katter.  

 

Jag var även intresserad av att använda mig av furu, då det för mig är ett 

väldigt typiskt svenskt material som jag sett mycket bland samtida svenska 

formgivare. Något som skulle ge ett ämne som kattmöbler ett typiskt 

skandinaviskt uttryck, i kontrast till den asiatiska marknaden där kattmöbler 

annars är mer populärt än här. 

 

En stol är något jag skulle kunna använda mig mycket av, då jag sitter 

mestadels utav min dag. 

 

En lampa kan vara viktigt för att få bra belysning i ett rum. 

 

Ett bord där jag kan ställa mina saker på hade varit bra, så jag har en given 

plats för det. 

 

En stol, en lampa och ett bord var de tre objekt jag kände var mest 

grundläggande för mig i mitt hem. och nästa steg blev att se ifall en katt 

kunde få användning av dessa saker på något vis. 

 

Något som jag både själv observerat, samt funnit i litteraturen är att katter 

gillar att klättra högt och titta runt. De gillar också att riva och gosa, men 

även att gömma sig till och från. 

 

Ett litet bord, till exempel tv möbel eller soffbord, kunde husera någon slags 

koja för katten. 
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En golvlampa är i sin form rak och bärande, likt en pelare, insåg jag kunde 

översättas till ett slags katt-träd. 

 

En stol ansåg jag hade mycket potential, men även något som kunde vara 

svårt då en katt ofta redan använder de stolar vi har. Alltså, att det kunde 

vara klurigt att finna just en intressant specifik användning av stolen för 

katten, mer än att sitsen blev en sovyta. 

 

Jag gick i alla fall vidare med att fokusera på dessa tre olika sorters möbler. 

 

 

Fig 12. Tidig skiss på kollektionen av tre möbler.    
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3.2 Bordet 
 

När jag tänkte bord så tänkte jag på soffbord, sidobord och tv möbel. 

 

Anledningen var att jag sett sammanhang där samtliga haft någon sorts 

förvaring under bordsskivan. Och där det brukar vara förvaring tänkte jag 

även att det kunde vara en koja för katten att gömma sig i. 

 

Först började jag undersöka tv möbeln, då det är en av de möblerna jag själv 

har behov av just nu. 

 

Jag började skissa på olika enklare bord där ingången till kojan skulle se 

tilltalande ut, utan att ta ifrån funktionen som mysig ingång för katten. 

 

Efter en stunds skissande så började jag ifrågasätta just tv möbelns relevans 

för människan idag. Då jag vet att fler i min ålder inte ens skaffar sig en tv 

och att de som har en ofta hänger den på väggen ändå, med eller utan bord 

under. Jag kände att det var bakåtsträvande att ens fokusera på en möbel 

som var på väg ut, då min tanke var att hitta nya möbler som skulle ha en 

framtida relevans. Dessutom ville jag ha en möbel där jag kunde få chans att 

vara nära min katt, vilket jag inte tror jag hade kunnat vara med en tv möbel. 
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Fig 13. Första skiss på ett slags tv bord till katten.  

 

Tv möbeln skrotades och jag började skissa på bord som ofta befann sig i 

närheten till där jag var. Först tänkte jag sängbord, men frångick den tanken 

då jag samt vissa andra kattägare gärna vill ha katten i sängen. Istället tänkte 

jag på ett sidobord/soffbord. En möbel som ofta fanns i närheten till 

exempel ett vardagsrum där folk ofta samlas. Tanken jag fick var på en 

kattbur, och ifall man kunde inspireras av dess element för att göra ett 

soffbord. 

 

Jag skissade ihop en enkel form bestående av tre väggar, golv och tak, där 

tak blev bordsyta och golv blev kojan där katten hade en ingång som den 

kunde gömma sig inuti. Även om formen var inspirerad utav en kattbur, var 

tanken att formen var så pass enkel att den inte behövde förknippas med just 

en kattbur. Kojan fungerade även som förvaring för böcker eller dylikt, 

medan bordsytan med sin inramning, fungerade som en sovyta likt en katt i 

en kartong. 

 

Jag valde att ha rundstavar som väggar då det gav katten möjlighet att se sig 

runt, med en barriär mellan den och världen. Dessutom fann jag det 

formspråket intressant. 

 

Jag ritade upp bordet i solidworks för att skapa ett underlag för tillverkning.  
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För att underlätta produktionen av möbeln, valde jag att ha rundstavarna i 

standarder som gick att inhandla och på så vis spara massor av tid. 

 

Tak och golv gjorde jag i samma form med olika tjocklek, så det räckte med 

en och samma fräsmall för att få ut formerna ur limfogarna. 

 

För att borra alla hål rätt så använde jag mig av samma mall som jag använt 

för att fräsa formen, där markering för hålen fanns på mallen. 

 

För att få till urfräsningen på bordsskivan använde jag mig av en annan 

fräsmall som matchade den yttre formen av skivan. 

 

 

Fig 14. Fräsning med mall för att få ut den inramade bordsskivan.  

 

Limningen av bordet var svårare än jag trott, då se små rundstavarna inte 

var exakt i liv med hålen på vardera ändor, vilket gjorde att de var tvungna 

att böjas in under en krånglig process. 
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Fig 15. Svår limning av bordet.  

 

Efter att ha lyckats limma ihop bordet så bestämde jag mig för en 

vitpigmenterad såpa som ytbehandling. Något som jag själv har hemma dels 

på mitt köksgolv, och som jag förknippar med skandinavisk design med sin 

ljusa ton. 

 

Såpan ger efter en söt doft, ovanpå furuns egna lukt, vilket jag fann 

behagligt. Min förhoppning var att även katter kanske finner ytbehandlingen 

intressant, då de ofta luktar på blommor som till exempel kattmynta. 
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3.3 Lampan 
 

Med lampan tänkte jag direkt på att skapa en klättermöbel för katten så den 

kunde få komma högre upp. Alltså precis som ett katt-träd, fast 

förhoppningsvis vackert och intressant för oss människor. 

 

Jag började skissa på olika enkla lösningar, och lät mig inspireras utav den 

italienska formgivaren Achille Castiglioni’s lampa luminator.28 Den var så 

enkel med sitt raka rör med lampa högst upp. Och för mig även tidlös med 

sin enkelhet, något som jag anser gör att den passar in i allas hem. 

 

Jag ville fånga den enkelheten, så jag började skissa på olika alternativ. 

 

 

Fig 16. Tidig skiss av lampan. 

 

För kattens del skulle de vara en möbel där den kunde komma upp i olika 

nivåer, och för oss skulle den även kunna vara piedestal, utöver sin funktion 

som lampa. 

                                                 
28 “Luminator – flos” https://flos.com/se/produkter/golvlampor/luminator/luminator/ . 

Hämtad 14/05/2019. 

https://flos.com/se/produkter/golvlampor/luminator/luminator/
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Något som jag noterat är viktigt för katten är just att få riva för att markera 

sitt revir, samt träna klorna. Dock slits det som katten river på och förstörs 

till slut. En annan sak att ta hänsyn till är även att en icke kattägare kanske 

inte vill ha en möbel med de typiska repen som ofta finns på just kattmöbler. 

 

Det jag kom fram till var att repet skulle gå att ta loss lätt utan att förstöra 

möbelns utseende, dels för underhåll eller som alternativ. 

 

Den slutgiltiga formgivningen för lampan blev en pelare med tre nivåer 

uthängande, likt trappsteg. På toppen fanns sockel för en vanlig e27 lampa.  

 

Själva sladden går genom centrum av pelaren för att inte katten ska kunna 

råka röra sladden. Den del av sladden som går ut från botten till uttaget är 

omringat av träbitar likt ett pärlhalsband, för att minimera chansen att en 

katt ska kunna bita sladden. 

 

Plattformarna har en liten urfräsning där det är tänkt att underlätta för 

människan att ställa till exempel en mindre kruka eller vas för prydnad, när 

katten inte närvarar det vill säga. 

 

 

Fig 17. Den sista skissen innan CAD-Modell skapades.  
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Efter att ha skapat underlaget för produktion i solidworks så startade arbetet 

med att bygga prototypen. 

 

Fig 18. Lampan i lösa delar innan svarvning av de fyrkantiga 

ämnena. 

 

När jag prövade att sätta ihop bitarna för första gången, noterade jag att den 

troligen var för smal för sin höjd. Jag ville inte riskera att prototypen skulle 

svaja vid redovisning, och valde därför att ta bort en plattform så den blev 

lägre. 
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Fig 19. Första testet av lampans form utan limning.  

 

Jag var osäker på ifall det skulle fungera att fästa repet stadigt runt pelaren 

utan lim. Men det visade sig fungera väldigt bra med de hål och lösa tappar 

som jag valde att använda, där repet kilas fast i hålet tillsammans med en 

tapp med en liten fasning. På detta vis går det att ta bort repet med minimal 

skada på möbeln. Tappen går inte att dra loss för hand, dock med tång. 
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Fig 20. Rep av sisal fästes med tapp som kilar fast repet i ett 

borrat hål. 

Efter montering av både trä delar, elektronik samt ytbehandling och rep så 

var möbeln till slut färdig för utställning. 

 

 

Fig 21. Lampan färdigmonterad.   
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3.4 Stolen 
 

Att formge en intressant stol som även tog katten till hänsyn visade sig vara 

en svårare process än jag trott. 

 

Resan började med en fåtölj där ena armstödet var utformat som en 

plattform för katten att ligga på i klappavstånd till människan. Min 

inspiration var de stolar som kan finnas i skolmiljö, där ett litet skrivbord 

sitter fast i stolen. 

 

Något jag kämpande med var storleken på plattformen, då den antingen 

kändes för stor för fåtöljen eller för liten för katten. Detta gjorde att jag 

lämnade idén då den blev för komplicerad inom min tidsram. 

 

 

Fig 22. Tidiga skisser av stolen, med ett stöd för katten på sidan 

av karmen. 

 

Jag började skissa på stolar där sits/rygg eller ben kunde agera som rivytor 

för katten. Till slut ritade jag en väldigt låg stol, där ben var rivpelare, och 

människan satt nära kattens golvnivå. Stolen visade sig dock vara alltför 

liten vid närmare granskning, och jag ritade en annan istället som inte heller 

blev bra i min mening. 
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Fig 23. Tre bortvalda alternativ.  

Efter en mindre paus från stolen, så ritade jag till slut en vanlig köksstol där 

de främre benen var inlindade i rep för kattens riv behov. 

 

 

Fig 24. Ett av alternativen till stolen jag skissade fram.  

 

Efter att ha studerat stolen närmre, så kändes det som en helt vanlig stol där 

kattens funktion var en lat kompromiss. 
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Jag tänkte tillbaka på min stol som är ganska bred i sitsen, och hur mina 

katter brukar hoppa upp för att sitta bredvid mig. Jag ansåg att det var en 

ganska enkel men fin sak som får mig och katterna att kunna mötas på ett 

naturligt sätt i en möbel. Så jag gick tillbaka till ritbordet och skapade en ny 

stol med en speciell sitts utformad för både mig och katten tillsammans. 

 

Med denna stol fick jag min sittyta, medan katten hade dennes precis 

bredvid. Jag adderade rep som gick att riva på vid kattens sida. Under 

kattens sitts hängde jag en kula på ett rep. Min tanke var att kulan skulle 

kunna röra sig enkelt så fort vi människor rörde oss i stolen och på så vis 

passivt kunna leka med katten, utan att behöva fokusera på det. Både rep 

och snöre är avtagbart likt lampan för att skapa ett rent uttryck av bara trä 

ifall det önskas. 

 

Processen att bygga stolen var mycket lärorikt då jag fick pröva att göra en 

mjukare rundare stol i furu, som oftast annars brukar användas till raka och 

kantiga möbler i min mening. 

 

Fig 25. Limning av ben och stag till stolen, med fräsmall av 

karmen för att se dimensioner.  

 

Den runda karmen bestod av tre raka ämnen som limmades ihop, för att 

sedan kunna få ut en mjuk böj ifrån, utan att behöva böja furun. 



47 

 

 

Fig 26. Karmstödet innan det sågas ut för att bli mjuk böjning.  
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4. Resultat 
 

 

Fig 27. Slutresultatet utställt på Malmstens vårutställning 2019.  

 

Slutresultatet av mitt arbete blev en kollektion av tre olika möbler, där både 

människa och katt står i fokus. 

 

Efter observationer, faktainhämtning och analys så valde jag att skapa dessa 

tre objekt, där det enligt mig ska finnas ett tydligt mänskligt perspektiv, 

samt ett tydligt kattperspektiv.  

 

Objekten blev hårda med sina träytor, vilket kan gå emot en stor del av 

undersökningen. Min tanke med det har varit att undvika problematiken 

med slitage av textilier från kattens rivande. Det förekommer ofta att katter 

ligger på hårda ytor, alltså tror jag att det inte bör vara något större problem 

med det hårda. Istället har fokus legat på samspelet mellan katt och 

människa. 

 

Det första är ett sidobord som ur ett mänskligt perspektiv fungerar som 

avlastningsyta med dess bordsskiva, samt förvaring undertill skivan. Från en 

katts perspektiv är det tänkt att fungera som gömma och sovplats där katten 
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skall känna sig trygg i sitt kryp-in under skivan. På skivan är det en 

urfräsning som skall agera som en omslutande ram runt en katt, liknande hur 

en katt ligger i en kartong. 

 

Det andra objektet är en ur en människas perspektiv en golvlampa samt 

piedestal för till exempel blommor eller vaser. Med en urfräsning på 

plattformarna/hyllplanen är det tänkt att mindre krukor eller vaser eller 

annat som får plats inom ramen, kan få stå stadigt ifall någon rör på lampan. 

Funktionen som piedestal är dock mer tänkt för de som antingen har en lugn 

katt, eller kanske förlorat eller aldrig haft katt. Då en katt kan ha tendensen 

att vilja putta ned saker. Dock har jag haft tanken att urfräsning skall 

försvåra detta. 

 

Ur kattens perspektiv är lampan istället ett katt-träd där katten dels kan 

klättra upp på en högre höjd för att se över sitt revir, samt kunna riva 

pelarna som är invävda i sisalrep, för att vässa klor och markera med sin 

doft. Sisalrepet är avtagbart ifall en vill byta ut repet, eller ta bort helt för att 

ha en trären möbel. Att möbeln ska kunna bli trären är del av tanken att 

kunna frångå att det blir en typisk kattmöbel, om människan så vill. 

 

Den tredje möbeln är en stol ur människans perspektiv. Stolen har en 

avlastningsyta på sidan av sitsen för bok, mobil eller dylikt. Till exempel i 

en hall där bordsytor kanske är svårare att ha, eller vid middagsbordet när 

du vill lägga ifrån dig något som inte passar på själva bordet. 

 

Ur kattens perspektiv är denna stol också en plats för katten att sitta intill 

människan tillsammans. På avlastningsytan är det två ben inlindade i 

sisalrep för katten att riva på, och under sitsen hänger en kula på ett snöra 

för katten att slå på för underhållning. Sisalrepen är precis som med lampan, 

avtagbara (även den hängande kulan under sitsen) för att kunna ha stolen 

som en trären möbel som inte nödvändigtvis associeras med en kattmöbel. 
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Samtliga möbler är tänkta att underlätta för katt och människa att mötas, då 

bordet exempelvis är tänkt att finnas nära någon sittmöbel där människan 

befinner sig. Likaså lampan, samt stolen som då kanske är tydligast med sin 

gemensamma sits för katt och människa. 

 

Genom att placera möblerna så som på bilden ovan, har jag tänkt att 

förtydliga detta samspel mellan objekten. Exempelvis valde jag att på 

Malmstens vårutställning ha siluetter av katter för att illustrera hur det kan 

se ut. 
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5. Reflektion 
 

5.1 Kan en möbel fungera för både katt och människa 

samtidigt 
 

Gällande frågan ifall en möbel kan vara funktionell för både katt och 

människa samtidigt så tycker jag denna rapport samt mitt arbete påvisar att 

det går. Från början vet vi redan att en katt gärna sover i säng eller soffa 

med oss människor. Exempelvis gör mina egna katter det, speciellt den äldre 

Mi. Både sittmöbler och bordsytor är möbler som används av oss båda, och 

det förekommer även hos några av de jag frågat. Som jag misstänkt är 

människans garderob populärt bland många katter. 

 

Alltså har vi kattägare troligtvis fler än en möbel som vi alla använder på 

olika vis. Det som har varit intressant dock är att just få experimentera med 

tanken om hur det faktiskt kan se ut när en formger med både människan 

och katten som gemställda brukare. 

 

För som det framgått hos både mig och de jag frågat så uppstår det ofta 

problem när en katt brukar exempelvis en fåtölj på sitt vis, gällande rivning 

till exempel. Vid skrivbordet kanske en katt tar mer plats än vi vill, så som 

vid rapportskrivande bland annat. 

 

Jag är övertygad om att en utveckling av mina tre objekt succesivt kan 

ersätta katters användande av garderober, fåtöljer, fönsterbräden eller 

skrivbord, så länge de alternativ som utformas tar hänsyn till kattens 

beteenden. 

 

Tanken av att kunna gå in i ett rum och tända golvlampan, sätta sig i stolen 

och läsa, med en tekopp stående på sidobordet, samtidigt som till exempel 

Toulouse klättrar och river i lampan medan Mi sover lugnt under bordet, 

utan att känna att något ska förstöras eller försvåra min stund för någon av 

oss. Det är något jag tror kan hända med den serie möbler jag skapat inom 

detta arbete. 

 

En svaghet med mitt arbete är att jag ej haft tiden att faktiskt pröva 

möblerna med mina katter. Men då jag funnit andra formgivares projekt 
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med liknande frågeställning, så är jag ändå trogen till idén om att det går att 

ha möbler som fungerar för både katt och människa samtidigt.  

 

5.2 Kan en möbel öka välmående för katt och människa 
 

På frågan ifall en möbel kan förbättra välmående i hemmamiljö för katt och 

människa och även vara en möbel som ett relationsstärkande ting, anser jag 

också att jag funnit intressanta svar. 

 

I rapporten framgår det att katter har ett behov av att kunna gömma sig, så 

som i en garderob, och även att kunna klättra och klösa samt många gånger 

vara nära oss människor. Jag anser att mina möbler tillgodoser dessa behov 

för katter, och på så vis bör de bidra till deras välmående i de hem där 

möblerna står. Som sagt har jag inte hunnit pröva mina möbler på just katter 

ännu, för att se ifall de använder dem som jag tänkt. Men teoretiskt är det ett 

gömställe, en yta de kan vara nära människan, samt ett torn de kan klättra i. 

Dessutom finns goda möjligheter för katten att riva i dessa möbler. 

 

För människan är det dels att välmående ökar när katten får sin givna plats 

där den faktiskt får bete sig hur den vill utan att ha sönder eller vara i vägen. 

Men framförallt var min tanke att möblerna rent estetiskt och 

funktionsmässigt skulle tilltala folk, och på så vis öka välmående likt hur 

god inredning kan. Detta är såklart något individuellt då smak skiljer sig 

mellan oss människor, men responsen jag fått av andra kattägare som 

kommit och sett min möbel när den ställdes ut, har varit positiv. Alltså kan 

dessa möbler öka välmående för både katt och människa. 

 

När det kommer till möbler som relationsstärkande ting mellan oss och 

katten, så har min tanke ständigt varit att möblernas funktion, gällande 

användning och placering, ska vara i en kontext där vi båda möts.  

 

Exempelvis med stolen där katten uppmuntras att sätta sig bredvid oss för 

att få vara så pass nära att vi kan kela, utan att behöva vara i vägen ifall vi 

människor rör oss. 

 

Eller sidobordet som antagligen är placerat bredvid en sittmöbel som en 

fåtölj. Då kan människan sitta o se katten, medan katten kan vara där nere 

under bordet medan den ser oss, båda i kontakt med varandra på ett mindre 

närgånget vis. 
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Sist med lampan där katten kan få se ner på sitt revir och känna sig trygg, 

medan vi människor kan ha katten nära oss, samtidigt som vi har en 

ljuskälla till exempelvis läsning. 

Jag tror att vår relation till katter, eller vilket annat sällskapsdjur för den 

delen, förstärks när vi tillåter vardagens ting att få oss att samspela.   
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