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Det senaste decenniet har sett ett starkt ökat intresse för hur djur och människor, och även robotar, 
talar med varandra, exemplifierat av den nyligen påbörjade konferensserien Vocal Interactivity in-
and-between Humans, Animals and Robots (VIHAR), som efter ett första möte i Dagstuhl  
https://www.dagstuhl.de/en/program/calendar/semhp/?semnr=16442 hade en första internationell 
workshop i Skövde i somras (VIHAR 2017): http://vihar-2017.vihar.org/. 
 
Ett av de internationellt mest uppmärksammade (samt finansierade) projekten inom detta område 
är Melody in Human—Cat Communication (Meowsic) där vi (Susanne Schötz och Joost van de 
Weijer, Lunds Universitet) studerar hur katter och människor pratar med varandra — på ett strikt 
fonetiskt plan, dvs studier av exakta analyser av fonetisk-akustiska karakteristika i katters vokaliseringar 
("ljud") enligt gängse och etablerade fonetiska metoder (datoranalyser, statistiska analyser etc). Katters 
(stora som små, tama som vilda) vokaliseringar är förvånande nog i hög grad underbeforskat till dags 
dato, trots tusentals artiklar och böcker. 
 
Projektet har nu varit aktivt i ungefär ett år och har spelat in katter i Skåne (projektet leds från Lunds 
Universitet) och Stockholm (där Robert Eklund befinner sig) och inspelningar planeras även i 
Östergötland, då ett av projektets delmål är att undersöka huruvida det föreligger regional variation i 
katters "prat", något som uppmärksammats för en lång rad andra djur och som redan Aristoteles 
observerade och kommenterade hos fåglar i (antika) Grekland. 
 
Seminariet redogör för hur Meowsic startade, hur landet ligger just nu, och hur den planerade 
framtiden ser ut. Projektet har även rönt ett enormt internationellt mediaintresse — allt från National 
Geographic via BBC och Pravda till Vietbao (Vietnam) och Lavanguardia (den största spanskspråkiga 
nyhetssajten) samt i princip samtliga svenska medier (press, radio, TV, webb) — och detta samt pekare 
till relaterade observationer för andra djur redogörs för. 
 
Projektets hemsida (mer om mediauppmärksamhet under "thanks"-sidan): 
 
http://meowsic.info 
http://meowsic.info/thanks 
 
Läs mer här: 
 
LiU: Kattprat blev global mediahit 
https://old.liu.se/liu-nytt/arkiv/reportage/kattprat-blev-global-mediahit?l=sv 
 
För mer information om varför projektet är intressant, och mer om felider (alla sorts katter) och deras 
vokaliseringar kan ni lyssna på en intervju som Urban Björstadius gjorde med Robert Eklund 
(sommaren 2016) för Vetenskapsradion Forum, kanske det mest repriserade och lyssnat-på inslaget i 
programmets historia (enligt Urban), här: 
 
SR P1 Vetenskapsradion Forum: Hur katter och människor pratar 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/770612?programid=1302 
 
Välkomna till seminariet som behandlar världens vanligaste husdjur (~600 miljoner individer) och 
(påstås det) det mest eftersökta på YouTube (gulliga kattklipp). 
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