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ABSTRACT 

Pica is a behavior that can be seen in several animal groups. In cats, it means that they are 
eating, chewing or licking on material that is non-food. In this study the data was collected 
through an online survey. In total 522 responses, of which 26% of the cats were exhibiting 
pica. It was found that 28% of the housecats and 26% of purebred cats exhibited pica. This 
study examined whether race or environment could be a factor determining when cats exhibit 
pica, but no significance was found. There are only a few earlier studies done on the subject. 
This makes it important to further investigate the factors that cause pica in cats. 
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INLEDNING 
 
Beteendeproblematik hos katter  
Som djurägare har vi ett ansvar gentemot våra husdjur som hålls i våra hem. Det är viktigt att 
ha en förståelse för vilka beteenden som är normala för den art man har och vilka beteenden 
som är avvikande. Ett av de djur som förekommer i många hem är katten, som 2012 var det 
vanligaste husdjuret i Sverige, enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån 
(2012). Katter hålls idag på olika sätt, inomhus, utomhus och en kombination av att vara inne 
med utevistelse. Oavsett hur de hålls så vill de kunna utföra sina naturliga beteenden, vilka är 
artspecifika.  
Som kattägare kan man stöta på oönskade beteenden ifrån sin katt då den urinmarkerar 
inomhus, klöser på möbler eller uppvisar ett aggressivt beteende mot människor. Dessa är 
beteenden som är normala för katter som art. Enligt Landsberg (1996), är katter starkt 
motiverade att få utföra sina naturliga beteenden som att klättra, klösa, jaga, utforska och hålla 
revir, vilket gör det viktigt att som ägare anpassa miljön till katten. Vad som anses vara ett 
normalt eller naturligt beteende hos djur, beror på hur beteendet utvecklats under den 
evolutionära anpassningen enligt Keeling & Jensen (2009).   

I en tidigare studie undersöktes vilka de vanligaste problem hos katt som en ägare söker hjälp 
för är (Amat et al. 2009). Resultatet var aggressivt beteende, att katten urinerar eller lämnar 
avföring på olämpliga ställen, tvångsmässiga beteenden och högljudda rop. I studien 
påvisades det att katter utan utevistelse i större utsträckning uppvisade beteendeproblem än 
katter med utevistelse (Amat et al. 2009). 
Då man ser en ökning av beteendeproblematik hos katter (Rochlitz 2007), är det viktigt att 
förstå vad som orsakar dem för att kunna förebygga. Ibland kan katter uppvisa andra 
avvikande problem som är mer problematiska för dem själva. När katten hindras från att 
uttrycka sina naturliga beteenden, kan de uppleva en stor stress som kan leda till att de 
utvecklar stereotypa beteenden (Rochlitz 2007). Stressen kan uttrycka sig i form av ångest, 
oro och överdrivet tvättande av pälsen (Rochlitz 2007). Ett annat avvikande beteende är pica, 
som innebär att katten har en aptit för andra föremål än mat.  

I det här arbetet ligger fokus på picabeteende hos katter. Faktorn eller faktorerna bakom pica 
är omdiskuterat och beteendet förekommer även hos flera andra djurgrupper. I litteratur om 
katt påtalas pica vara kopplat till specifika kattraser. Arbetet har en grund i ett eget intresse för 
pica, men också erfarenheter och en nyfikenhet att vilja veta mer om de bakomliggande 
faktorerna. 

Pica 

Pica hos katter innebär att de återkommande söker upp material som de äter, tuggar eller 
slickar på. Beteendet kan utföras av och till, men när det utförs kan katten snabbt orsaka stora 
hål i exempelvis textilier. Vid ylleätning, som är en del av picabeteendet, anges det att katten 
tuggar på föremålet med sina molartänder (Houpt 1998). De vanligaste materialen som katter 
använder sig av är; ull, plast, bomull, gummi och papper (Bradshaw et al. 1997), men även 
andra material som laddare till telefoner och datorer, kläder och trä är förekommande (Houpt 
1998). Med andra ord väljer katten föremål som inte är normala födoämnen. Dock skall det 
inte förväxlas med när katten leker med sina leksaker. 
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Pica är inget som är typiskt för katter som art, utan förekommer även hos människan och 
andra djurgrupper som häst (Forsström 2007) hund och möss (Bradshaw et al. 1997). Ett 
uppvisat picabeteende hos hund benämns som en extremform av oral utforskning, enligt 
Houpt (1998). Denna typ av benämning skiljer sig från hur man ser på beteendet hos katter, 
där det i litteratur benämns på olika sätt.  

De faktorer som tros kunna orsaka pica är en genetisk koppling (Moon-Fanelli 2005), brist på 
berikning i miljön, sökande av uppmärksamhet, hunger, eller ett inlärt beteendet (Beaver 
2003). Samtidigt omnämns pica som ett tvångssyndrom (Beaver 2003). Men enligt Houpt 
(1998), kopplas picabeteendet samman med nutrition och en fiberfattig kost. Vilka orsaker 
och faktorer som spelar roll vid pica är omdiskuterat, dock är inget fastställt ännu.  

Pica motsvarar 2,5 % av de beteendeproblem som kattägare söker hjälp för (Beaver 2003). 
Houpt (1998) menar att den effektivaste behandlingen för att minska utförandet av pica är att 
reducera åtkomsten på materialen som katten använder sig av, men vid ett tvångsmässigt 
uppvisande av pica kan det effektivt behandlas med serotonin (Houpt 1998). Ett uppvisat 
picabeteende förknippas i stor utsträckning med orientaliska kattraser, såsom Siames och 
Burma (Moon-Fanelli 2005).  Förekomsten av pica anses också vara vanligast hos dessa raser, 
även om andra kattraser uppvisar beteendet.  

Tidigare studier inom området 

Antalet studier inom området är begränsat, vilket gör det ännu viktigare att undersöka 
picabeteendet vidare.  

I en av de tidigare studierna (Bradshaw et al. 1997), undersöktes orsakerna bakom 
picabeteendet. De utgångspunkter som fanns i studien var om pica berodde på ett 
digivningsbeteende som dröjt sig kvar, om det fanns en koppling till ett sexuellt beteende eller 
om begränsad utevistelse spelade någon roll (Bradshaw et al. 1997). I studien ingick 152 
katter som alla hade uppvisat picabeteendet. De representerade var främst orientaliska 
kattraser. Av de resultat som framkom kunde man inte se någon skillnad i beteendet hos katter 
som kastrerats (Bradshaw et al. 1997). Hos vuxna katter (>7 mån) kunde inte resultaten 
kopplas till digivningsbeteende, förutom hos katter som var en korsning med orientaliska 
raser där det fanns samband med ett digivningsbeteende. Huruvida katterna hade tillgång till 
utevistelse eller inte, kunde inte bekräftas påverka picabeteendet (Bradshaw et al. 1997). 

Under 2012 utfördes ytterligare en studie inom området, där man undersökte yllesugning och 
ylletuggning. Studien byggde på en enkätundersökning där 205 katter ingick (Vidström 
2012). Av dessa var det 156 katter som endast vistades inomhus och 49 katter som hade 
tillgång till utevistelse. I denna studie undersökte man bland annat huruvida katter som tagits 
från sin mamma vid 5-6 veckors ålder utvecklade ett digivningsbeteende som dröjde sig kvar 
upp i vuxen ålder (Vidström 2012) och om det fanns en koppling till ett missriktat 
predationsbeteende hos katter med ylleätning. Av resultaten framkommer det att katter som 
tagits från sin mamma vid 5-6 veckors ålder utvecklar yllesugning men att detta resultat 
endast är marginellt signifikant (Vidström 2012). Med en ökad ålder minskade beteendet. 
Ylleätning bekräftades vara vanligare hos katter med sydöstasiatiskt ursprung jämfört med 
andra raser. 
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Till raserna med sydöstasiatiskt ursprung räknas bland annat; Burma, Helig birma, Havana 
Brown, Korat, Siames och Singapura, enligt Lipinski et al. (2008) som grupperat raser i ett 
fylogenetiskt träd utifrån en studie baserad på genetiska data. I Vidströms (2012) studie 
framkommer det att ylleätning skulle kunna vara ett stereotypt beteende. 
 
Miljö och berikning 

Man vet att djurs beteende påverkas av vilken miljö de lever i, men även vilken berikning och 
stimulans som finns att tillgå har en inverkan på djurens beteende.  Miljöer med en låg 
stimulans och berikning kan i många avseenden kopplas samman med ett uppvisat stereotypt 
beteende (Keeling & Jensen 2009). Stereotypa beteenden är ofta repetitiva och har inte någon 
egentlig funktion för djuret (Beaver 2003). Enligt Forsström (2007) är stereotypa beteenden 
något som bara finns hos vilda djur som lever i fångenskap eller hos domesticerade djur, då 
det aldrig rapporterats några fall av stereotypi hos djur som lever i frihet. 

Katter kan utveckla stereotypa beteenden när de försöker hantera stress, konflikter och 
frustration (Beaver 2003). Man har också kunnat se denna typ av beteende när de hålls i små 
miljöer eller inte får tillräckligt med aktivitet. Beteenden av detta slag är en indikator på att 
miljön inte tillfredsställer djurets alla behov (Beaver 2003). Att djur utför beteendet, visar på 
att de försöker hjälpa sig själva att hantera den bristande miljön (Manning & Dawkins Stamp 
2012). Även om stressen som djuret upplever reduceras kan beteendet kvarstå (Beaver 2003). 
Enligt Keeling & Jensen (2009) anses stereotypa beteenden inte som normalt beteende hos 
djur. Att ett djur utövar ett stereotypt beteende behöver inte betyda att djuret i sin nuvarande 
miljö är stressad, utan kan påvisa att djuret fått göra kompromisser med sina naturliga 
beteenden i ett tidigare skede (Manning & Dawkins Stamp 2012).  

Syfte och hypoteser 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning picabeteendet påverkas av faktorerna 
ras och miljö. Då få studier är gjorda inom området och orsakerna bakom pica inte är 
fastställda är det av vikt att undersöka detta vidare.  

De två hypoteserna som utformats för det här arbetet är, 

 Picabeteendet är mer förekommande hos orientaliska raser, (Moon-Fanelli 2005) än 
hos andra raser. Tidigare studier inriktades främst på orientaliska raser, vilket inte ger 
en bild av hur det ser ut hos andra raser. Till följd av det vill jag testa hypotesen att 
raskatter uppvisar pica beteende mer frekvent än huskatter. 
 

 Då miljöberikningen är en faktor vid uppvisade stereotypa beteenden vill jag testa om 
det finns en skillnad i frekvensen mellan katter som enbart vistas inomhus jämfört 
med katter som har tillgång till utevistelse. Katter som enbart vistas inomhus har en 
begränsad miljö som inte alltid erbjuder katten de möjligheter som de kan få vid 
utevistelse. Den hypotes jag vill testa är; katter med utevistelse uppvisar pica 
beteendet i lägre utsträckning än katter som enbart visas inomhus. 
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MATERIAL OCH METODER 

Den här studien bygger på en enkätundersökning hos kattägare. Enkäten sattes ihop med hjälp 
av Google Drive, formulärverktyg. I utformningen fanns en åtanke att enkäten skulle kunna 
utföras på så kort tid som möjligt och vara enkel att fylla i. De flesta frågeställningar hade 
svarsalternativen ja och nej, men i några av frågorna skulle respondenterna välja svar utifrån 
en lista. Enkäten bestod av 10 st. frågeställningar, där vissa var riktade till hypoteserna och 
andra fanns med för att vara intressehöjande. Enkäterna fanns tillgängliga att besvara under en 
veckas tid. 

En inbjudan till enkäten publicerades på internetbaserade forum för katter.  De forum där 
inbjudan publicerades var; Allt om katter, Veterinären, Kattforum, Cornish rex i fokus, 
Siames i fokus, Katter i fokus, Huskatter i fokus, Norsk skogkatt i fokus, Perser i fokus och 
Ragdoll i fokus. Enkäten översattes också till engelska och publicerades på engelskspråkiga 
internetbaserade forum för katter. Inbjudan till enkäten publicerades på följande forum, Your 
pet forums, Maine coon forum, Bengal cat forums, Purrs in our hearts, Pet forums och Cats of 
Australia. 

Svaren från de båda enkäterna lades ihop och resulterade i totalt 522 svar. Datan 
sammanställdes och olika figurer kunde skapas utifrån datan. De kattraser och fördelningen 
av dessa, som ingick i enkätundersökningen kan ses i bilaga 1. En binär logistisk regressions 
analys (Tranmer & Elliot) utfördes på de svar som var kopplade till hypoteserna. Analysen 
gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS (version 21, IBM). Jag beräknade även 
sannolikheten att pica skulle uppvisas i kombination med innevistelse, tillgång till utevistelse, 
huskatt och raskatt. 

 

RESULTAT 

I enkätundersökningen ingick 173 huskatter, vilket motsvarar 33 %, och 349 raskatter, som 
motsvarar 67 %. Av dessa var det totalt 138 katter som uppvisat pica, vilket är 26 % av 
katterna. I undersökningen ingick 37 % (195 st.) katter med utevistelse och 63 % (327 st.) 
katter som endast vistades inomhus. De material som katter med pica använt sig av i 
undersökningen var i största utsträckning plast, följt av papper. Förekommande material var 
även ull, bomull, gummi, syntetiska textiler och övriga material som ägaren själv fick 
specificera.   

Av huskatterna som ingick i undersökningen var det 125 st. som inte hade uppvisat pica och 
48 st. som uppvisat pica, medan av raskatterna var det 259 st. som inte uppvisat pica och 90 
st. som uppvisat pica. I Figur 1 kan man se fördelningen av de 173 huskatter som ingick i 
studien, 34 % utan pica som vistades utomhus, 38 % utan pica som vistades inomhus, 17 % 
med pica som vistas inomhus och 11 % med pica som vistas utomhus.     
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Figur 1. Fördelning av de huskatter som ingick i studien, med och utan picabeteende samt om de vistades 
inomhus eller utomhus. 

I Figur 2 kan man se fördelningen av de 349 raskatter som ingick i studien, 26 % utan pica 
som vistades utomhus, 48 % utan pica som vistades inomhus, 18 % med pica som vistas 
inomhus och 8 % med pica som vistas utomhus. 
 

 
Figur 2. Fördelning av de raskatter som ingick i studien, med och utan picabeteende samt om de vistades 
inomhus eller utomhus.  
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Utifrån Tabell 1 beräknades sannolikheten för att en raskatt samt huskatt skall uppvisa pica. 

Tabell 1. Antalet raskatter och huskatter, med och utan pica beteendet. 

 Utan pica Med pica Totalt 

Raskatt: 259 90 349 

Huskatt: 125 48 173 

Totalt: 348 138 522 

 

Sannolikheten att en raskatt uppvisar pica är: 90/349 = 0,257. Vilket kan omräknas till procent 
genom att multiplicera, 0,257 100= 25,7 %. Medan sannolikheten att en huskatt skulle 
uppvisa pica är: 48/173 = 0,277. Omräknat till procent blir det 0,277 100= 27,7 %.  

Utifrån Tabell 2 beräknades sannolikheten för att en katt med ute- respektive innevistelse 
skulle uppvisa pica. 

Tabell 2. Antalet katter med utevistelse respektive, endast innevistelse, i förhållande till pica beteendet.  

 Utan pica Med pica Totalt 

Utevistelse 149 46 195 

Innevistelse 235 92 327 

Totalt 384 138 522 

 

Sannolikheten för att en katt med utevistelse skulle uppvisa pica är: 46/195 = 0,235. Vilket i 
procent blir 0,235 100 = 23,5 %. Medan sannolikheten för att en katt med innevistelse skulle 
uppvisa pica är: 92/327 = 0,281. I procent, 0,281 100 = 28,1 %.  

Statistik  

Då datan inte är normalfördelad och även har flera variabler användes binär logistisk 
regression för att utföra analyser. Analysen utfördes med en utgångspunkt i uppvisat 
picabeteende och variablerna innevistelse och raskatt. Utav analysen kunde ingen signifikans 
påvisas, (raskatt, B=0,127, df=1, p>0,05) (innevistelse, B= -0,251, df=1, p> 0,05). Vilket kan 
utläsas i Tabell 3.    
 
Tabell 3. Binär logistisk regressionsanalys utförd på variablerna raskatt och innevistelse. 
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En separat analys genomfördes på pica och variabeln raskatt, men ingen signifikans påvisades 
(raskatt, B=0,100, df=1, p>0,05), vilket kan ses i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Binär logistisk regressions analys utförd på variabeln raskatt.

 

Ytterligare en analys gjordes på pica och variabeln innevistelse, ingen signifikans kunde 
påvisas (innevistelse, B= -0,238, df=1, p> 0,05), som ses i Tabell 5. 

Tabell 5. Binär logistisk regressions analys utförd på variabeln innevistelse.

 

 

DISKUSSION 

Den första hypotesen var att raskatter uppvisar pica mer frekvent än huskatter. Enligt 
resultaten från den binära logistiska regressionen kunde ingen signifikant skillnad påvisas, 
vilket gör att hypotesen kan förkastas. Studerar man enkätsvaren kan man utläsa att totalt 26 
% av katterna i undersökningen uppvisat pica. Av huskatterna i undersökningen var det 28 % 
som uppvisat pica och av raskatterna var det 26 %. I detta fall uppvisar huskatterna pica i 
något högre grad än raskatterna procentuellt, men skillnaden är inte statistiskt signifikant.  

Att totalt 26 % av katterna i den här studien uppvisar pica, är en hög andel. Att siffran blivit 
så stor skulle kunna bero på en potentiell felkälla, nämligen att katter i samma hushåll skulle 
kunna vara mer benägna att utveckla likartade beteenden. Utformningen av enkäten var 
avsedd för en katt, vilket gör att har man fler katter kan man rösta fler gånger. Då 
respondenterna är anonyma och svaren inte går att härleda, kan man inte utläsa vilka katter 
som tillhör samma hushåll.  

De resultat som framkommer, att raskatter inte uppvisar pica i högre utsträckning än 
huskatter, är på sätt och vis en kontrast emot vad Vidström (2012) kom fram till. I Vidströms 
(2012) studie framkom det att katter med sydöstasiatiskt ursprung i större utsträckning är 
ylleätare än andra raser, men i den här studien kunde inte pica bekräftas dominera för varken 
huskatt eller raskatt. Men i den här studien är alla raskatter sammanslagna vilket inte påvisar 
om någon enskild ras skulle uppvisa en högre grad av pica.  
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Lipinski et al. (2008) kom fram till att olika rasgrupper varit isolerade, separerade ifrån 
varandra. Den sydöstasiatiska gruppen utmärkte sig genom att populationen av katter var mer 
genetiskt divergent än någon annan av rasgrupperna. I denna studie påvisades att den 
sydöstasiatiska gruppen var mer isolerad från de övriga grupperna men också att raserna inom 
gruppen hållits mer separerade ifrån varandra (Lipinski et al. 2008). Skulle då pica ses oftare 
hos dessa raser för att de varit isolerade från övriga grupper och har en annan genetisk bas? 

Då man finner många likheter med tvångssyndrom skulle picabeteendet även kunna vara ett 
tvångssyndrom, vilket Dodman & Shuster (2005) påtalar. Tvångssyndrom hos djur är något 
som man tycker överensstämmer med människor med tvångssyndrom, då det finns ett 
genetiskt ursprung, det inkluderar stress eller ångest, att det naturliga beteendet för arten har 
blivit påverkat och det ger respons på samma typ av medicin (Dodman & Shuster 2005).  

De resultat som framkom i den här studien, dvs. att olika katter oavsett ras uppvisar pica, 
antyder att det kanske finns en genetisk grund för beteendet. Dodman & Shuster (2005) menar 
på att Siameskatter oftare uppvisar pica, precis som vissa hundraser. Med andra ord skulle 
alltså vissa raser vara mer benägna att utveckla tvångssyndrom. Även Moon-Fanelli (2005), 
påtalade att pica uppvisades hos orientaliska kattraser i större utsträckning än andra raser. I 
den här studien studerades inte skillnaderna mellan rasgrupperna, men det framkom ändå av 
svaren i enkäten att pica inte är något som enbart drabbar orientaliska raser.  

Den andra hypotesen som ställts var att katter med utevistelse uppvisar pica i lägre 
utsträckning än de katter som endast vistas inomhus. Enligt resultaten framkom inte heller här 
någon signifikant skillnad, vilket gör att även denna hypotes kan förkastas. Enkätsvaren 
ingick 63 % katter med innevistelse och 37 % med tillgång till utevistelse. Av de katter som 
uppvisat pica var det något fler med innevistelse än utevistelse, oberoende av raskatt eller 
huskatt, men skillnaden är inte statistiskt signifikant.  

Då miljön och berikning är en faktor vid uppvisade stereotypa beteenden hos djur, fanns en 
utgångspunkt i det här arbetet att miljön eller berikningen av miljön skulle kunna vara en 
faktor vid uppvisat pica.  
 
Enligt Keeling & Jensen (2009), kunde ett samband mellan stereotypa beteenden och 
lågberikade miljöer ses hos djur. Katter som endast vistas inomhus lever i en begränsad miljö. 
Om ägaren då inte berikar miljön eller aktiverar sin katt så uppfylls inte alla behov som katten 
har, vilket skulle kunna leda till uppvisande av stereotypa beteenden. Katter med utevistelse 
skulle därför kunna ha en mer berikad miljö, men samtidigt utsättas för fara från trafik och 
kunna drabbas av sjukdomar om de strövar fritt utomhus. 

I den här undersökningen framkom det att pica inte kunde kopplas samman med kattens 
miljö, vilket är ett enigt resultat med Bradshaw et al. (1997) studie där miljön inte kunde 
bekräfta ett uppvisat pica beteende. Miljön skulle dock kunna ha en påverkan på ett uppvisat 
picabeteende, även om det inte framkom i detta fall. Den individuella känsligheten i 
kombination med miljö skulle kunna tänkas påverka ett uppvisat beteende.  

Det framkom även att plast var det vanligaste materialet som katter använder sig av vid pica, 
vilket skiljer sig från Bradshaw et al. (1997) studie, där ull var det vanligaste materialet hos 
katter med pica.  
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Vid beräkning av sannolikheten påvisas hur stor chansen är för att en händelse skall ske. I alla 
beräkningarna blev resultaten låga. Det vill säga sannolikheten för att uppvisa pica på grund 
av att man är raskatt eller huskatt är små, liksom sannolikheten är låga vid ute- respektive 
innevistelse. Att resultaten blir svaga skulle kunna bero på storleken på studien, det kanske 
hade behövts fler individer. Eller så kanske sannolikheten för att utveckla pica är väldigt låga. 

Mer djupgående observationsstudier skulle behöva utföras samt för att bekräfta att det 
verkligen är picabeteende som katter uppvisar. Då det kan vara svårt att utföra 
observationsstudier, kan man förslagsvis be kattägaren att filma sin katt när den utför 
beteendet ett flertal gånger.  

Slutsatser 

I den här studien framkom det att 26 % av katterna i enkätundersökningen uppvisat pica. Av 
huskatterna var det 28 % som uppvisade pica, respektive 26 % hos raskatterna. Sannolikheten 
för att uppvisa pica var låg för både raskatt, huskatt samt för inne- och utevistelse. Vid en 
utförd binär logistisk regressionsanalys framkom inget signifikant samband mellan ett 
uppvisat pica-beteende och faktorerna ras eller miljö, vilket gör att hypoteserna kan förkastas. 
Pica kan få allvarliga konsekvenser för katten själv och dess ägare, vilket gör det viktigt att få 
mer vetskap om vad som triggar detta beteende.  
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SUMMARY 

 

PICA BEHAVIOR IN CATS (FELIS CATUS): THE IMPACT OF BREED 
AND ENVIORMENT  

Introduction 

Pica is a behavior that can be seen in several animal groups. In cats, it means that they are 
eating, chewing or licking on material that is non-food. It does not refer to when the cat plays 
with its toys. When a cat exhibits pica it can use its molar teeth to chew on fabrics, which 
create big holes in the fabric. The materials that they can use are plastic, wool, cotton, paper 
and rubber, but other types of materials can also be used.  

The factor or factors that cause pica are under discussion but not yet settled. The factors that 
may cause pica are genetically bound, obsessive compulsive disorder, hunger and a low fiber 
diet, a low enrichment of the environment or to get the owners attention. Pica behavior is 
often associated with oriental breeds such as Siamese and Burmese, and it does more often 
occur in these breeds, but it can also be seen in other breeds of cat. 

To reduce the behavior it is recommended to decrease the availability of the materials that the 
cat uses. But if this doesn’t help, medication may be needed. 

A cat that is kept in small environments or doesn’t get enough activity can develop 
stereotypical behaviors. But this can also be seen when the cat is experiencing stress, conflict 
or frustration. In other words, a low enrichment of the environment may result in a stereotypic 
behavior, which is not a normal behavior in an animal. It indicates that important factors in 
the environment are lacking and that the animal can’t express its natural behavior. 

The hypotheses of this study were, 

 Previous studies focused primarily on oriental breeds, which don’t provide a good 
representation of how it is in other breeds. As a result of this, I wanted to test the 
hypothesis that purebred cats exhibit pica behavior more frequently than housecats. 
 

 Cats that are staying indoors have a restricted environment that doesn’t always offer 
the cat the opportunities that they can get by being outdoors. The hypothesis I wanted 
to test is: cats with outdoor access exhibit pica behavior to a lesser extent than cats that 
only have access to an indoor environment.  

 
Materials and methods 

This study is based on a survey, published on internet-based cat forums. It consisted of 10 
questions, with mostly yes or no options. An invitation to the survey was published on 
Swedish and English speaking forums. The survey received answers during a week and was 
thereafter closed. 
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The responses from the Swedish and English survey were added together, which resulted in 
totally 522 responses from the cat owners. The data was compiled and a binary logistic 
regression analysis was performed on the questions associated with the hypotheses. The 
analysis was done using the statistic program SPSS (version 21, IBM). I also calculated the 
probability to exhibit pica. 

 

Results 

In the survey 522 responses were received, of which 67% (349) concerned purebred cats and 
33% (173) concerned house cats. Of these there were totally 138 cats that exhibited pica, 
which is equivalent to 26%. It was 37% (195) of the cats that had access to outdoors and 63% 
(327) that only lived indoors. 

The material that was most common for cats that exhibited pica in this study was plastic and 
paper. However, other materials such as wool, rubber, cotton and synthetic fabrics also occur 
in the study.  

Of the 349 purebred cats there were 18% with pica that only lived indoors, 8% with pica that 
had outdoor access, 48% that didn’t exhibit pica and only lived indoors and 26% that didn’t 
exhibited pica and had access to the outdoors. 

Of the 173 house cats there were 17% with pica that only lived indoors, 11% with pica that 
had outdoor access, 38% that didn’t exhibit pica and only lived indoors and 34 % that didn’t 
exhibited pica and had access to the outdoors. 

The probability that a purebred cat exhibited pica is: 90/349 = 0.257. This can be converted to 
a percentage by multiplying, 0.257 × 100 = 25.7%. While the probability of a house cat to 
exhibit pica is: 48/173 = 0.277. Converted to percentage it becomes 0.277 × 100 = 27.7%. 
The probability of a cat with outdoor access to exhibit pica is: 46/195 = 0.235. In percentage 
it is 0.235 × 100 = 23.5%. While the probability of a cat that only lives indoor would exhibit 
pica is: 92/327 = 0.281. In percentage it is, 0.281 × 100 = 28.1%. 

A binary logistic regression was performed with a basis of pica and the factors indoor living 
and purebred cat. No significant differences were found (purebred cat, B=0,127, df =1, p>0, 
05) (indoor living, B= -0,251, df =1, p> 0, 05). Two further analyzes were performed, one on 
pica and only purebred cat as a factor, and it resulted in no significant difference (purebred 
cat, B=0,100, df =1, p>0, 05) and the second analysis was performed on pica and the factor 
indoor living, which did not result in any significance difference (indoor living, B= -0,238, df 
=1, p> 0, 05). 

 

Discussion 

In this study no significant difference was found for the pica behavior between the factors 
breed and environment, which rejects both hypotheses. Pica couldn’t be confirmed to be more 
common in purebred cats than in house cats. Another study in wool-eating (which is a part of 
pica) resulted in that it was more common for cats with South Asian origin. However, I didn’t 
study the differences between individual breeds which can conceal if any breed exhibit pica to 
a greater extent. 
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In a previous study, it appeared that wool was the most common material that cats with pica 
use, which is a contrast to this study, where plastic was the most common material. 

The development of stereotypic behavior can be linked to a low-enriched environment. In this 
study pica couldn’t be confirmed to be related to the cat's environment, which might suggest 
that pica is caused by other factors. This is also in an agreement with a previous study where 
pica couldn’t be confirmed by the cat's environment. It’s a possibility that there could be a 
genetic link to pica with a combination with an environmentally factor.  

In the calculations of probability the results indicated low values, which could mean that it 
would have required more participants in the survey to get more data or perhaps the 
likelihood of developing pica is relatively small. Further studies should be conducted to 
confirm the factors behind the pica behavior. 
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Bilaga 1 

Fördelningen av de raser som ingick i enkätundersökningen. 
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