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KATTER
Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

I november i fjor var det omlag 750 000 katter som inngikk i norske husstander (i følge
statistikkbyrået Euromonitor). Noen av disse kattene har du sikkert møtt, og dermed er du
kvalifisert til å delta i denne undersøkelsen. Vi prøver å få innblikk i hvordan katter blir
behandlet og verdsatt i dagens samfunn. Hva slags glede og nytte kan man ha av en katt? På
hva slags vilkår lever katter og mennesker sammen? Vi vil gjerne ha svar både fra folk som
syns katter er verdifulle og fra folk som syns katter har ganske liten verdi. Undersøkelsen
gjennomføres i samarbeid med Ellen Matre, som vil bruke svarene som grunnlag for en
masteroppgave i Kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.
Du bør helst lese gjennom hele listen før du begynner å skrive. Svar gjerne ut over det
vi spør om. Hopp over spørsmål som ikke passer for deg. Lykke til!

Har du eller har du hatt katt?
Hvis JA, fortsett under – hvis NEI, hopp til side 3
Kan du fortelle litt om kattene du har hatt? Hvordan fikk du dem? Var det rasekatter eller
blandingskatter? Hva het kattene og hvorfor valgte du disse navnene? Hva slags
personligheter hadde de?
Samhandling katt-menneske
Hva gjør du sammen med katten? Og hva gjør katten for deg?
På hvilke måter kommuniserer katten med deg? Hva sier den?
Liker du å kose med katter? Hvordan koser du med katter?
Har du noen gang blitt bitt av en katt? Hvorfor tror du katten bet?
Syns du katter kan ha ubehagelige vaner eller væremåter? Fortell!

Kan en katt være et familiemedlem? På hvilke måter?
Kjenner du noen som har hatt spesielt stor glede av å ha katt? Hva tror du katten betød for
dem?
Ansvar
Steller du katten (børster pels, klipper klør etc.)? Passer du på den på andre måter? Hvordan
og hvorfor?
Katter kan bli syke. Hva skal til før du oppsøker dyrlege med en katt? Gi gjerne eksempler.
Mener du det er viktig at katter vaksineres?
Hvor lenge kan en katt som du har ansvar for være ute før du blir bekymret?
Noen katter har id-chip mens andre har halsbånd med navn og nummer. Hva tenker du om
det?
Som katteeier har man gjerne noen utgifter til fôr, dyrlege og utsyr til katt? Hva har du brukt
penger på til din(e) katt(er)?
Hvor mye penger syns du det er greit å bruke på katten hos dyrlegen?
Betaler du gjerne litt ekstra for at katten skal få sunt og næringsrikt fôr?
Hunnkatter kan få mange unger. Hvordan er det greit å kvitte seg med uønskede kattunger?
Noen katter blir kasterert eller gis p-piller. Hva synes du om det?
Katten kan bli et problem når man skal på ferie. Hva har du valgt å gjøre i slike situasjoner?
Hvorfor? Hvordan gikk det?
Grensesetting
Er det bestemte steder i huset du mener katten ikke skal ha tilgang til?
Er det noe spesielt du synes katten ikke skal få lov til å gjøre?
Skal katten være ute om natten? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hva syns du om katteluke? Hva med kattedo inne i huset?
Har du opplevd uenighet eller konflikt mellom naboer omkring hva katter gjør på annen
persons eiendom?
Kattens død
Katter lever ikke evig. Kan du fortelle litt om hvordan enkelte katter har dødd? Ble katten
begravet? Ble det gjort med seremoni, og ble gravstedet markert?
Har du opplevd at en katt ble påkjørt? Hva skjedde?
Har du vært med på å få katter avlivet? Hvem gjorde det og hvordan ble det gjort?
Bør det finnes egne gravplasser for katter? Hvorfor/hvorfor ikke?
Kjenner du til at privatpersoner har fått katter stoppet ut?
Katt vs. hund
Noen går med katten i bånd. Hva syns du om det?
Dumping av katter i ferien skjer mye oftere enn dumping av hunder. Hvorfor er det slik?
Har katter og hunder ulike rettigheter? På hvilke måter?

Har du mer å fortelle om katter?
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SPØRSMÅL TIL DE SOM ALDRI HAR HATT KATT
Er det bestemte grunner til at du ikke har hatt katt? Liker du katter? Hvorfor/hvorfor ikke?
Samhandling katt-menneske
Har du noen gang blitt bitt av en katt? Hvorfor tror du katten bet?
Syns du katter kan ha ubehagelige vaner eller væremåter? Fortell!
Liker du å kose med katter? Hvordan koser du med katter?
På hvilke måter kommuniserer katten med deg? Hva sier den?
Kan en katt være et familiemedlem? På hvilke måter?
Kjenner du noen som har hatt spesielt stor glede av å ha katt? Hva tror du katten betød for
dem?
Ansvar
Hunnkatter kan få mange unger. Hvordan er det greit å kvitte seg med uønskede kattunger?
Noen katter blir kasterert eller gis p-piller. Hva synes du om det?
Mener du det er viktig at katter vaksineres?
Hvor mye penger syns du det er greit å bruke på katten hos dyrlegen?
Hvor lenge kan en katt som du har ansvar for være ute før du blir bekymret?
Noen katter har id-chip mens andre har halsbånd med navn og nummer. Hva tenker du om
det?
Katten kan bli et problem når man skal på ferie. Kjenner du noen som har måttet ta vanskelige
valg i slike situasjoner? Hvilken løsning ble valgt? Hvordan gikk det?
Grensesetting
Er det bestemte steder i huset du mener katten ikke skal ha tilgang til?
Er det noe spesielt du synes katten ikke skal få lov til å gjøre?
Skal katten være ute om natten? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hva syns du om katteluke? Hva med kattedo inne i huset?
Har du opplevd uenighet eller konflikt mellom naboer omkring hva katter gjør på annen
persons eiendom?
Kattens død
Katter lever ikke evig. Kan du fortelle litt om hvordan enkelte katter har dødd? Ble katten
begravet? Ble det gjort med seremoni og ble gravstedet markert?
Har du opplevd at en katt ble påkjørt? Hva skjedde?
Har du vært med på å få katter avlivet? Hvem gjorde det og hvordan ble det gjort?
Bør det finnes egne gravplasser for katter? Hvorfor/hvorfor ikke?
Kjenner du til at privatpersoner har fått katter stoppet ut?
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Katt vs. hund
Noen går med katten i bånd. Hva syns du om det?
Dumping av katter i ferien skjer mye oftere enn dumping av hunder. Hvorfor er det slik?
Har katter og hunder ulike rettigheter? På hvilke måter?
Har du mer å fortelle om katter?
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