
Boken som spinner  
– Konsten att bli lycklig med hjälp av katterapi 
Författare: Gilles Diederichs      
Förlag: Bokförlaget Tukan, 2017

Om du själv behöver komma ned i varv, så är det här boken för 
dig. Även om det handlar om katters välbefinnade spinnande, så 
handlar det mer om mindfulnessmetoder för att, liksom katten, 
njuta av tillvaron. Boken har på framsidan tryckknappar där du 
kan höra en katt spinna med olika melodier för att symbolisera 
förförandet, glädjen, talet, lugnet och för att varva ned. Dessa 
knappar utgör grund för övningar för dig så att du kommer i 
harmoni. Gilles hävdar att det finns femton olika typer av spin-
nande hos katten och dessa presenteras i var sitt kapitel. Sedan 
introduceras Mästerkattens tolv lärdomar, det harmoniska spin-
nandet, inspirerade av mästerkatten inom den religiösa grenen 
sufism. Övningarna för dig är påverkade av olika orientaliska ismer. Jag bad min vän, certifierad yogalärare, 
ta del av boken och hen var inte imponerad över hur författaren försöker få oss att tro på denna mischmash av 
förklaringar och förmänskligande av kattens tankar. Men övningarna i sig är bra om du behöver ro i din själ.

BOKTIPSET

Kattens hemliga språk 
– Lär dig att förstå och kommunicera med din katt 
Författare: Susanne Schötz    
Förlag: Bokförlaget Forum, 2019

En bok där Susanne, fonetiker vid Lunds universitet, utforskar katters 
olika sätt att kommunicera med oss människor och som ger oss större 
möjlighet att kunna förstå dem.  I inledningen berättar hon om sina egna 
katter som hon ägt, men allt mynnar ut i hennes fascination för hur ljud 
bildas och vad det kan innebära. Hon skriver att hon som forskare i 
fonetik är mer intresserad av hur något sägs och inte vad. I boken får du 
inblick i hur fonetiken är uppbyggd och hur hon med hjälp av videoka-
mera spelar in katter i deras egen hemmiljö för att sedan analysera ljud-
bilden med sina egna ”fonetiska” öron. Hon har även tagit del av tidigare 
forskning och utgår från Mildred Moelks kategorisering av kattens läten:  
1. Ljud som bildas med stängd mun, 2. Ljud som bildas med öppnande 
och stängande av munnen och 3. Ljud som bildas med öppen ofta spänd 
mun.  Sedan följer en gedigen genomgång av kattens olika läten indelat 
i sex kapitel där man förutom beskrivning får information om kattens 
kroppsspråk kopplat till lätet, konkreta exempel och fonetisk indelning. 

Därmed hamnar vi i det som känns allra viktigast i boken, nämligen hur man kan kommunicera med sin katt. Främst 
handlar det om att du måste lära dig att tyda din katts läten. Ett sätt för att få stuns på det kan faktiskt vara att själv 
spela in sin katt, gärna när den interagerar med dig som ägare. En sådan historia som Susanne beskriver handlar 
om en kvinna vars katt alltid jamade med en låg ton och mörk röst. Förklaringen var enkel, katten använde samma 
mörka röst som sin ägare, kanske en sorts härmande. Susanne tipsar oss också om hur vi kan lösa olika problem i 
vardagen: Om katten väcker dig mitt i natten, Om katten är för tjock, Om katten klöser dig och Om katten kissar 
överallt. Alla dessa berättelser är väl förankrade med beskrivningar från Susannes egna hem och tipsen hon ger är 
verkligen tänkvärda, Så även om det i vissa fall kan kännas som för mycket fakta i boken, så är den väl värd att både 
läsa igenom och att återvända till, då och då. I varje kapitel finns tips insprängda och på sid 76 skriver Susanne: ”Om 
du inte längre vill läsa teoretiska beskrivningar av kattläten, så bläddra fram till appendixet på sidan 228, som innehåller 
hänvisningar till de olika video och ljudexemplen som finns på min hemsida http://meowsic.se/catvoc. Där kan du lyssna 
på [...] olika läten.” I dagsläget är nog min största behållning att jag själv ha börjat mina ”talträningsövningar för 
människor” och visst har jag redan nu hittat en mängd variationer i mina katters läten. 

Läste och skrev gjorde Anqi Lindblom Alm


