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1. Formålet med dette kompendium og så noget om herreløse katte 

I dette kapitel vil I blive introduceret til formålet ikke alene med dette kompendium, men også til 

undervisningen i videnskabsteori på de veterinær- og husdyrfaglige uddannelser. Desuden vil I blive 

præsenteret for den case, der bliver brugt som gennemgående eksempel i kompendiet. 

1.1. Formålet med dette kompendium og den tilhørende undervisning 

1.1.1 Før den digitale tidsalder 

Vi lever i et samfund, hvor der er meget let adgang til information. Vil man vide ”noget” om et emne, 

kan man bare google det. På den måde er livet blevet nemmere, end det var, da den ældste af 

forfatterne til dette kompendium, Peter Sandøe, var ung studerende. Dengang, midt i 70’erne, var den 

primære vej til viden ord trykt på papir – og ville man have svar på et fagligt spørgsmål, som bøgerne 

på ens egne hylder ikke kunne klare, måtte man hen til et fysisk bibliotek, som typisk kun var åbent 

hverdage i dagtimerne. Her kunne man via kartotekskort måske finde relevante kilder; men disse 

kunne være udlånt eller befinde sig på et andet bibliotek. Derfor kunne det tage dage og uger at få fat 

i selv banale informationer om en sag. 

1.1.2 Informationer på nettet 

I dag kan man finde rigtig mange informationer via internettet. I den forstand er informationssøgning 

langt nemmere i dag, end da Peter var ung. Samtidig er informationssøgning blevet meget sværere, 

da søgninger på nettet ofte giver alt for mange og ofte modstridende oplysninger. 

Hvis du fx vil vide noget om, hvorvidt dyrevelfærden hos grise i svineproduktionen, kunne du google 

”pig welfare”. Resultatet vil være over 20 millioner hits. Googler du i stedet på dansk, ”dyrevelfærd 

grise”, kommer der derimod et overskueligt antal hjemmesider, hvor synspunkter og undersøgelser 

fra myndigheder, dyreværnsorganisationer, landbrugsorganisationer og forskere præsenteres.  

Men der opnås alligevel ikke et entydigt billede af, hvor god dyrevelfærden er i den danske 

svineproduktion. De forskellige danske hjemmesider tegner ikke alene forskellige billeder af, hvor 

godt eller skidt det står til med velfærden hos grisene i svineproduktionen, men gør også på forskellig 

måde brug af andre kilder. Det gælder fx artiklen ’Grise’ fra dyreværnsorganisationen Anima 

(https://anima.dk/fakta-om-dyrene/landbrugsdyr/grise), som var en af de første, der dukkede op, da 

vi 3. september 2022 googlede ”dyrevelfærd grise”. I slutningen af artiklen er der en række kilder, 

https://anima.dk/fakta-om-dyrene/landbrugsdyr/grise
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som er en blanding af leksika, aviser, videnskabelige artikler og hjemmesider fra myndigheder og 

erhverv. 

Så ikke alene leverer nettet ofte meget information – det kan også være svært at vurdere kildernes 

kvalitet. En måde at sortere i både mængden og kvaliteten af information kunne være at fokusere på 

det, som er emnet for nærværende kompendie, nemlig ”videnskabelig” litteratur.  

Der findes i dag en række videnskabelige databaser, hvor videnskabelige artikler og anden faglig 

litteratur er samlet. Den nemmeste at få fat i er Google Scholar, som er tilgængelig for alle.  

Figur 1 viser, hvad der kom frem, da vi søgte på ”pig welfare” i Google Scholar: 

 

 

Figur 1. Søgning i Google Scholar foretaget 10. august 2022. 

Selv om søgningen giver langt færre hits end den almindelige googlesøgning på ”pig welfare”, bliver 

man stadig overvældet. Der bliver henvist til ikke mindre end 4.590 resultater.  

Løsningen på problemet er at søge på en mere fokuseret måde. Det kan man gøre i Google Scholar 

og andre databaser, som I vil høre mere om nedenfor. I skal lære at søge effektivt i videnskabelige 

databaser senest, når I ved slutningen af jeres tredje år på uddannelsen skal skrive et bachelorprojekt. 

I henhold til studieordningen er skal bachelorprojekter på veterinær medicin udformes som ”et 

teoretisk litteraturstudie i videnskabelig oversigtsartikelformat”. På husdyrvidenskab er der ikke 

samme krav, men dog stadig tradition for at bachelorprojektet udformes som et litteraturstudie.  
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1.1.3 Formålet med dette kompendium og den tilhørende undervisning 

I dette kompendium og den tilhørende undervisning vil vi dog fokusere på det, der er kernen i den 

videnskabelige litteratur inden for det veterinær- og husdyrfaglige område, nemlig artikler i 

videnskabelige tidsskrifter. Vi vil forsøge at svare på følgende spørgsmål:  

1. Hvad er der særligt ved den ”videnskabelige” litteratur?  

2. Hvilke begrænsninger ved det, som litteraturen fortæller, skal man være opmærksom på? 

3. Hvordan laver man et ”teoretisk litteraturstudie”, f.eks. som det I skal lave i jeres bachelorprojekt?  

Formålet med dette kompendium og den tilhørende undervisning er således at give jer nogle 

redskaber til at forstå, vurdere og bruge videnskabelige kilder. I skal ikke nødvendigvis gennemgå 

alle redskaber på én gang. Kompendiet er designet sådan, at den første del (kapitel 1-4) udgør en 

selvstændig enhed, der besvarer de to første spørgsmål ovenfor. Studerende, der undervises i 

videnskabsteori på første år af deres uddannelse, vil typisk fokusere på denne del. Studerende, der 

nærmer sig bachelorprojektet, vil have gavn af også at gennemgå den sidste del.       

Når I har læst hele kompendiet og gennemført den tilhørende undervisning, forventes I at have viden 

om: 1) hvad der kendetegner en videnskabelig artikel, 2) hvordan de bagvedliggende videnskabelige 

metoder kan påvirke artiklens resultater, 3) hvordan der kan være videnskabelig usikkerhed forbundet 

med de bagvedliggende undersøgelser, og endelig 4) hvordan man kan kombinere og sammenfatte 

indholdet af eksisterende videnskabelige artikler og nå til nye konklusioner. Desuden skal I kunne 

bruge denne viden til kildekritik – fx i forbindelse med projektarbejdet på nærværende kursus. Her 

skal I undersøge en problemstilling ud fra både videnskabsteoretiske og etiske perspektiver. Dette 

kompendie og den tilhørende undervisning belyser, hvad der menes med ”videnskabsteoretiske 

perspektiver”. 

De fleste af jer, som læser dette kompendie, skal ikke være forskere, men skal bruge jeres viden i 

andre professionelle sammenhænge. I vil dog stadig have behov for at forholde jer til videnskabelige 

kilder. Næsten lige meget hvilken type arbejde, I ender med at bestride, skal I nemlig bruge og 

forholde jer til ny videnskabelig forskning inden for jeres fag. Og den forskning vil I enten møde 

direkte i form af videnskabelige kilder eller indirekte i form af referater heraf i fagblade, i lærebøger 

eller på kurser. Lige meget hvad vil det ofte være jeres ansvar at vurdere kvaliteten af en videnskabelig 

kilde, inden I fx starter en behandling af et sygt dyr baseret på kilden. 

For at gøre fremstillingen af det videnskabsteoretiske kernestof mere konkret vil vi i dette kompendie 

tage udgangspunkt i en lang række eksempler. Særligt vil vi se på to videnskabelige artikler om 
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herreløse katte i Danmark og de undersøgelser, der ligger bag artiklerne. Disse undersøgelser drejer 

sig både om, hvor mange herreløse katte der er, og om, hvordan deres velfærd er. Foruden at tjene 

som gennemgående eksempel vil de to artikler give jer en første føling med videnskabelig litteratur. 

1.1.4 Kompendiets opbygning 

Resten af dette kapitel vil gennemgå casen om de herreløse katte. 

I kapitel 2 ser vi på, hvad der kendetegner en videnskabelig artikel, og hvordan I som brugere finder 

rundt i sådan en. Desuden vil vi skelne mellem forskellige typer af videnskabelige artikler.  

Videnskabelige artikler er kendetegnet ved, at man argumenterer for et eller flere hovedresultater, ud 

fra undersøgelser foretaget ved hjælp af videnskabelige metoder. Videnskabelige metoder er de 

strategier, som forskere har til rådighed for at undersøge bestemte emner eller løse bestemte 

problemer. Man kan typisk studere det samme emne med flere forskellige videnskabelige metoder. 

Når man vurderer en videnskabelig artikel, kan det derfor også være nødvendigt at vurdere den 

specifikke videnskabelige metode, der er brugt i undersøgelsen, som rapporteres i artiklen. Det ser vi 

nærmere på i kapitel 3. 

Hvis man ikke ved bedre, kan man let tro, at videnskabelige artikler gengiver den præcise sandhed 

om en sag. Det er dog sjældent tilfældet, for selv de bedste videnskabelige artikler bygger på uperfekte 

forskningsmetoder. Der findes fx ikke en metode til direkte at aflæse smerte hos grise. I stedet må 

forskere bruge metoder, som indirekte siger noget om grisenes velfærd, fx hvor meget de vokaliserer 

(skriger), hvordan deres adfærd i øvrigt er, hvilke læsioner de har osv., men ingen af de data fortæller 

os direkte, hvor godt en gris har det. Som alle andre videnskabelige metoder, er disse metoder derfor 

forbundet med videnskabelig usikkerhed, som er emnet for kapitel 4. 

Når vi har indset, at en videnskabelig artikel ikke indeholder den endelige sandhed om en sag, og at 

der altid er videnskabelig usikkerhed knyttet til de enkelte studier, bliver opgaven med at kombinere 

flere forskellige kilder også vanskeligere. Hvad betyder den videnskabelige usikkerhed i de enkelte 

studier for vores tiltro til det resultat, de tilsammen giver? Og hvad gør man, hvis to eller flere 

videnskabelige artikler om det samme emne modsiger hinanden? Det ser vi på i kapitel 5.  
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1.2. Casen: Hvor mange herreløse katte er der i Danmark, og hvordan er deres velfærd? 

Gennem mange år har både dyreværnsforeninger og Den Danske Dyrlægeforening fremstillet 

herreløse katte som et væsentligt dyrevelfærdsmæssigt problem, der kræver politisk handling. For at 

forstå problemet er det nødvendigt at skelne mellem forskellige typer af katte, som lever i Danmark 

(teksten i næste afsnit bygger på Sandøe et al., 2022). 

1.2.1 Herreløse katte i Danmark 

Tamkatten (Felis catus) nedstammer fra den afrikanske vildkat (F. lybica). Forskere skønner, at 

egentligt domesticerede katte først optræder i Ægypten for omkring 4.000 år siden; og herfra spredte 

katten sig til det meste af verden (Driscoll et al., 2009). 

Katten er i dag næst efter hunden det mest udbredte familiedyr i Danmark. I 2021 levede der godt 

700.000 katte som familiedyr i Danmark (Lund og Sandøe, 2021). Dertil kommer de herreløse katte, 

som er i fokus her. 

Herreløse katte kan groft sagt opdeles i to grupper: De socialiserede og de ikke-socialiserede.  

De socialiserede herreløse katte er født og opvokset tæt på mennesker. De er typisk blevet socialiseret 

til mennesker i den sensitive periode, som løber fra killingerne er to, til de bliver syv uger gamle.  

Når socialiserede katte bliver herreløse, skyldes det, at de enten forvilder sig væk fra deres hjem, eller 

at de bliver efterladt af de mennesker, som de oprindeligt har levet tæt på. Er der tale om katte, som 

forvilder sig væk fra deres hjem, og er de mærkede og registrerede, vil de let kunne bringes tilbage 

til deres ejere, når de findes. Er der tale om herreløse katte, som ikke er mærkede og registrerede, 

eller hvor deres oprindelige ejere ikke ønsker at beholde dem, kan de finde et nyt hjem. Nogle katte 

finder selv et nyt hjem.  

Således viste en undersøgelse fra 2015, at cirka 10 % af danske ejerkatte selv har fundet deres ejere 

(Sandøe et al., 2016). Andre herreløse socialiserede katte formidles videre til nye ejere via internater. 

I 2017 modtog de danske internater godt 10.000 herreløse socialiserede katte, hvoraf hovedparten 

blev formidlet videre til et nyt hjem (Sandøe et al., 2019). 

Endelig er der de ikke-socialiserede herreløse katte, der er født og opvokset uden tæt kontakt til 

mennesker. Disse katte er ”vilde” i den forstand, at de som udgangspunkt holder afstand til mennesker 

og ikke kan håndteres. De vil ikke, eller kun vanskeligt, kunne anbringes i et privat hjem og blive 

familiedyr (Turner, 2017). Derfor lever de fleste af disse katte på egen hånd, hvis ikke de indfanges 
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og aflives af en dyreværnsorganisation, hvilket i Danmark sker for omkring 4.000 katte hvert år. 

Nogle få af disse katte bliver neutraliseret og genudsat under opsyn af en fodervært. 

I det følgende skal vi se nærmere på forskellige kilder til status på ikke-socialiserede herreløse katte 

i Danmark; men før vi når dertil, er der lige en videnskabsteoretisk pointe, som skal slås fast. 

1.2.2 Videnskabsteoretisk begreb: Baggrundsantagelser 

Diskussionen af de forskellige typer af herreløse katte er et eksempel på, at vi har brug for et 

gennemtænkt begrebsapparat, når vi undersøger et område af virkeligheden. Mere generelt kan man 

sige, at al videnskab forudsætter teoretiske antagelser om det, vi undersøger; vi kan ikke undersøge 

herreløse kattes velfærd uden som minimum at gøre os antagelser om, hvad katte er, hvordan man 

kan inddele katte i forskellige typer, og hvad velfærd er.  

Man kan indimellem møde en forestilling om, at videnskab er forudsætningsfri. Men den opfattelse 

er en illusion. Man vil altid have forskellige antagelser og teorier med i bagagen, når man laver 

videnskab (se fx Andersen et al., 2006, kap. 6).  

Nogle af disse antagelser kan man vælge at undersøge nærmere, men man kan ikke undersøge alle 

sine antagelser – så ville man aldrig komme i gang med den forskning, man egentlig er interesseret i 

– og der vil også altid være teoretiske antagelser, som ikke bliver beskrevet – såkaldte 

baggrundsantagelser. Nogle antagelser kan tillige være et udtryk for bestemte værdier, for eksempel 

antagelser om, hvad der er naturligt eller godt for en kat.   

De antagelser, man gør sig, kan have betydning for de metoder, man vælger, og hvilke resultater, man 

når frem til. Inden for et forskningsområde kan man opleve, at forskellige forskere (og deres artikler) 

starter fra ret forskellige teoretiske antagelser. Når man læser videnskabelig litteratur, er det derfor 

vigtigt ikke kun at se på resultaterne og metoderne, men også at overveje de teoretiske antagelser, det 

konkrete studie bygger på.  

Dette gælder ikke kun artikler, der præsenterer nye data. Litteraturstudier, som der er fokus på i dette 

kompendie, er også en form for undersøgelse, hvor det teoretiske udgangspunkt har indflydelse på, 

hvilke metoder, man vælger, og hvilke resultater, man kommer frem til. Man gør sig bl.a. antagelser 

om, hvilke søgeord, der giver de bedste resultater, hvilke databaser, der er mest relevante, og hvilke 

forfattere og tidsskrifter, der er mest troværdige, osv. Det er derfor ikke givet, at to undersøgelser af 

den samme litteratur vil nå til samme resultat, bl.a. fordi de kan have forskellige teoretiske 

udgangspunkter.     
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1.2.3 Kan det passe, at der er 500.000 herreløse katte i Danmark, og at de alle er nogle stakler? 

Indtil foråret 2022 ville man, hvis man googlede ”herreløse katte”, kun støde på en række kilder, der 

gentog følgende to påstande: 

1) Der er rigtig mange herreløse katte i Danmark (ca. 500.000) 

2) De er gennemgående nogle stakler 

Se eksempelvis disse tre kilder, som senest er blevet tilgået 9. august 2022: 

1) https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kattepine-500000-herreloese-katte-strejfer-

loes-i-danmark 

2) https://www.katteregister.dk/about-us/articles/danmark-har-utallige-triste-kattesk%C3%A6bner 

3) https://www.dyrefondet.dk/oplysning-om/myter-om-katte/katten-kan-ikke-klare-sig-selv/ 

I den første, som er fra 2014, kan man læse, at ”Dyreværnsorganisationer anslår, at 500.000 herreløse 

katte strejfer rundt uden nogen ejer at komme hjem til”. Den anden, som er fra 2018, gentager tallet 

500.000 og omtaler kattene som ”syge, udsultede, forkomne og tilskadekomne”. Og i den tredje kilde 

fra 2017 fastslår en ”ekspert”, der i henhold til sin egen hjemmeside er uddannet ”holistisk 

katterådgiver”, at katte ikke kan klare sig selv, og igen gentages påstanden om de 500.000 herreløse 

katte, som noget ”man regner med”. 

Må man ikke bøje sig i støvet, når der er så mange kilder, inklusive en uddannet ekspert, som alle 

siger nogenlunde det samme? Det korte svar er ”nej”. En påstand bliver ikke mere rigtig af at blive 

gentaget mange gange. Og ”holistisk katterådgiver” er efter alt at dømme ikke nogen autoriseret, 

endsige forskningsbaseret uddannelse. Endvidere ved vi, at selv personer med autoriserede og 

forskningsbaserede uddannelser kan tage fejl. Således er det velkendt, at såvel læger som dyrlæger 

ud fra deres kliniske erfaringer kan være enige om bestemte ”sandheder”, som viser sig ikke at holde, 

når de bliver underkastet en ordentlig videnskabelig undersøgelse.  

Vi har forsøgt at opspore den oprindelige kilde til påstanden om de 500.000 syge og forhutlede 

herreløse katte i Danmark. Så vidt vi har kunnet finde ud af, optræder påstanden første gang i en 

betænkning fra 1988, som blev afgivet af et udvalg, der var nedsat af Justitsministeriet til at forberede 

den dyreværnslov, som gik forud for den nuværende dyrevelfærdslov. Udvalget skrev følgende: 

”Der findes ingen officielle oplysninger om antallet af katte i Danmark. Udvalget skønner 

dog, at der findes omkring 500.000 vilde katte i byer og sommerhusområder. Der er ofte 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kattepine-500000-herreloese-katte-strejfer-loes-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kattepine-500000-herreloese-katte-strejfer-loes-i-danmark
https://www.katteregister.dk/about-us/articles/danmark-har-utallige-triste-kattesk%C3%A6bner
https://www.dyrefondet.dk/oplysning-om/myter-om-katte/katten-kan-ikke-klare-sig-selv/
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tale om katte, der på et tidspunkt er erhvervet som kæledyr, men som siden er blevet 

overladt til sig selv. De er ofte syge og forkomne på grund af kulde og mangel på føde.” 

(Justitsministeriet, 1988) 

Der lever ikke egentlige vildkatte i Danmark – så det, der i citatet omtales som ”vilde” katte, er efter 

alt at dømme forskellige former for herreløse katte. Disse tal og synspunkter, som ikke på nogen måde 

var underbygget med data, referencer eller argumenter, har som det fremgår ovenfor, siden levet 

videre, som om de var udtryk for etablerede kendsgerninger. Det bør man derfor som kritisk læser 

stille sig tvivlende over for, selv hvis informationen kommer fra et ministerium. Ikke alene er 

påstandene ikke underbyggede, men de er også næsten 35 år gamle – og der kunne jo være sket en 

del med kattebestanden siden. 

Blandt en række organisationer med interesse for katte opstod der derfor en voksende erkendelse af, 

at der manglede forskningsbaseret viden om herreløse katte. Derfor blev der i 2018 igangsat et 

forskningsprojekt, Projekt ”Vildkat”. I det følgende afsnit vil vi fortælle kort om projektet og 

resultaterne derfra, der vil blive brugt som gennemgående eksempel i de følgende kapitler. 

1.3. Projekt ”Vildkat” og to artikler herfra 

På universiteterne er der i henhold til Universitetsloven forskningsfrihed. Det betyder, at 

universitetsansatte forskere i princippet har frihed til at vælge forskningsemner og de 

forskningsmetoder, de vil anvende til at studere disse emner med. I praksis er friheden dog begrænset 

af, at det meste veterinær- og husdyrfaglige forskning kræver ekstra midler ud over forskerens egen 

tid. Det er midler til at ansætte yngre forskere eller til at frikøbe sig selv fra andre forpligtelser, og 

det er midler til forskellige former for drift, fx af laboratorier eller anden form for dataindsamling. 

I forhold til Projekt ”Vildkat” ansøgte Peter Sandøe sammen med Søren Saxmose Nielsen en række 

dyreværnsorganisationer og et privat fond om støtte. Målet med projektet var at skabe et samlet 

billede af status og udviklingstendenser for vildtlevende katte, forstået som katte, hvortil ingen 

vedkender sig et ejerskab, i Danmark. Der blev til projektet i alt bevilget 2 millioner kr. En del heraf 

skulle gå til at aflønne en ph.d.-studerende. Se nærmere på projektets hjemmeside: 

https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/.  

Projektet er i alt væsentlighed afsluttet med udgivelsen af de to artikler, som vil være i fokus i dette 

kompendium. De to artikler præsenterer dels en velfærdsundersøgelse af ikke-socialiserede herreløse 

katte i Danmark og dels en estimering af antallet af herreløse katte i Danmark. (Tre af forfatterne til 

https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/
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dette kompendium er medforfattere til begge artikler; for simpelheds skyld refererer vi derfor til dem 

som ”vores” artikler og omtaler forfatterne som ”vi”.)  

Undersøgelsen af forekomsten af velfærdsproblemer hos ikke-socialiserede herreløse katte, som er 

led i et ph.d.-projekt, skete gennem undersøgelser af katte, som var blevet aflivet af enten Dansk 

Dyreværn Århus eller Kattens Værn. I alt 598 af disse katte blev undersøgt. Undersøgelsen af hver 

kat blev forestået af den ph.d.-studerende og inkluderede indsamling af ektoparasitter (lopper, lus og 

øremider), obduktion med henblik på at vurdere huld og forekomsten af forskellige former for 

læsioner, og opfølgende laboratorieanalyser for at vurdere forekomsten af de to kattesygdomme, Felin 

Immundefekt Virus (FIV – populært kaldet katte-AIDS) og Felin Leukaemia Virus (FeLV – populært 

kaldet katte-leukæmi). De forskellige fund blev vurderet i forhold til tre grader af betydning for 

kattenes velfærd: ingen, mindre og alvorlig. Undersøgelsen fandt, at flertallet af kattene havde haft 

en god sundhedsrelateret velfærd. Således havde 54 % af kattene ingen tegn på sygdom eller skader 

overhovedet, og 83 % havde ingen alvorlige problemer. Samtidig kunne vi konstatere, at 89 % af 

kattene enten var normalvægtige eller let overvægtige, og kun tre katte var afmagrede. 

Resultaterne af undersøgelsen blev udformet som en artikel, der blev sendt til tidsskriftet Animals i 

december 2021. Efter en revisionsproces, som er nærmere beskrevet nedenfor, udkom artiklen i marts 

2022 (Thuesen et al., 2022). Den kan tilgås her: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/662. 

Estimeringen af antallet af herreløse katte i Danmark byggede på to specialeprojekter, der blev 

gennemført med hjælp fra førsteårs dyrlægestuderende fra både årgang 2020 og årgang 2021. Den 

primære del af studiet blev baseret på en spørgeskemaundersøgelse rettet mod beboere i 94 tilfældigt 

udvalgte sogne på tværs af Danmark, hvor de studerende i en weekend indsamlede svar hos beboere 

i landejendomme, villakvarterer og i sommerhusområder, mens andre ejendomstyper blev kontaktet 

via mail. På baggrund af indhentede spørgeskemasvar, arealerne af forskellige habitattyper og 

kattenes estimerede territoriestørrelse (baseret på GPS-målinger af kattes bevægelsesmønstre i nogle 

af habitaterne) blev antallet af herreløse katte i Danmark estimeret. Det blev beregnet, at der i alt var 

omkring 89.000 herreløse katte i Danmark, hvoraf omkring en tredjedel var socialiserede og to 

tredjedele var ikke-socialiserede. 

Resultaterne af undersøgelsen blev udformet som en artikel, der blev sendt til tidsskriftet Animals i 

oktober 2021. Efter en revisionsproces udkom artiklen i april 2022 (Nielsen et al., 2022). Den kan 

tilgås her: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/920. 

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/662
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/920
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De to gennemførte undersøgelser undergraver klart de ovenfor beskrevne opfattelser af herreløse 

katte. Skal man tro undersøgelserne, er der langt færre herreløse katte i Danmark end hidtil antaget, 

og de ikke-socialiserede af dem har det væsentligt bedre. Men på hvilken måde kan undersøgelser 

som disse siges at være bedre kilder end de kilder, man hidtil har bygget på; og selv om de er bedre, 

har de så ikke stadig nogle begrænsninger? Det er emnet for de følgende tre kapitler.  

1.4. Hovedkonklusioner vedrørende formålet med dette kompendium og den tilhørende 

undervisning 

1. Efter at have læst dette kompendium og fulgt den tilhørende undervisning forventes I at have 

viden om: 1) hvad der kendetegner en videnskabelig artikel, 2) hvordan de bagvedliggende 

videnskabelige metoder kan påvirke artiklens resultater, 3) hvordan der kan være videnskabelig 

usikkerhed forbundet med de bagvedliggende undersøgelser, og endelig 4) hvordan man kan 

kombinere og sammenfatte indholdet af eksisterende videnskabelige artikler og nå til nye 

konklusioner. 

2. I skal kunne bruge denne viden til kildekritik i forbindelse med jeres projektarbejde. 

3. I skal vide, at videnskabelige undersøgelser aldrig er forudsætningsløse, men at de bygger på 

baggrundsantagelser. 
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2. Hvad er videnskabelige artikler? 

De to artikler om herreløse katte, vi tager udgangspunkt i her, er eksempler på videnskabelige artikler. 

I dette kapitel vil vi hjælpe jer til at forstå, hvad der er særligt ved videnskabelige artikler, hvordan 

man ud fra en forståelse af deres struktur hurtigt kan orientere sig i dem og hente informationer ud 

fra dem, og endelig, hvilke mulige faldgruber der er i brugen af videnskabelige artikler. 

2.1. Hvad gør videnskabelige artikler til noget særligt? 

Et væsentligt kendetegn ved en videnskabelig artikel er, at den er udkommet i et videnskabeligt 

tidsskrift, i dette tilfælde tidsskriftet Animals. For at forstå hvad der ligger i det, vil vi først se, hvordan 

tidsskriftet deklarerer sig selv på sin hjemmeside (figur 2): 

 

Figur 2. Klip fra tidsskriftet Animals’ hjemmeside, https://www.mdpi.com/journal/animals. Fremhævelser foretaget af 

forfatterne til kompendiet. 

Her er rigtig mange informationer, men vi vil fokusere på dem, der er markeret med gult: at tidsskriftet 

er internationalt, at alle artikler har været igennem en særlig form for kvalitetskontrol kaldet 

fagfællebedømmelse (på engelsk ’peer review’), artiklernes tilgængelighed (herunder ’open access’), 

tidsskriftets faglige fokus, indekseringen af tidsskriftet og endelig dets såkaldte bibliometriske 

kvalitetsparametre. 

https://www.mdpi.com/journal/animals
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2.1.1 Videnskabernes og tidsskrifternes internationalisering 

Veterinærvidenskab, husdyrvidenskab og andre former for natur- og sundhedsvidenskab er i stigende 

grad international. Det betyder, at forskere inden for et område – i vores tilfælde herreløse katte og 

deres velfærd – i princippet henvender sig til forskere i hele verden, som har de samme eller lignende 

interesser. Og da tamkatten i dag har spredt sig til det meste af kloden, betyder det, at vores forskning 

potentielt retter sig til forskere i hele verden, som deler vores interesse for herreløse katte. Men 

hvordan får vi så kommunikeret til de andre forskere? Forskerne lever jo i forskellige lande med 

forskellige nationalsprog. Det korte svar er, at man (dvs. de europæiske og nordamerikanske forskere, 

der historisk set har domineret forskningsverdenen) vælger et fælles sprog til at kommunikere på. I 

dag er det sprog engelsk. Det betyder, at de toneangivende internationale videnskabelige tidsskrifter 

i dag er på engelsk. 

Sådan har det ikke altid været. Fra middelalderen og langt op i nyere tid kommunikerede lærde i 

Europa på latin, og i det 19. og første halvdel af det 20. århundrede var der en række sprog, som 

konkurrerede om at være videnskabens fælles sprog. De vigtigste konkurrenter til engelsk var tysk 

og fransk; men i dag har engelsk klart vundet, ikke mindst på grund af den stærke dominans fra 

amerikansk forskning.  

Der findes stadig veterinærfaglige tidsskrifter, som udkommer på andre sprog end engelsk. I Danmark 

har vi fx Dansk Veterinærtidsskrift. Det meste af det, der findes i dette tidsskrift, er ikke 

videnskabelige artikler. Det er typisk nyhedsstof skrevet af journalister eller mere formidlende 

artikler, som videregiver indholdet af forskning til danske dyrlæger. Således har tre af forfatterne til 

dette kompendium også været med til at skrive artikler (Sandøe et al., 2022) i Dansk 

Veterinærtidsskrift, hvor indholdet af de to artikler, vi her diskuterer, bliver præsenteret. Dette er 

såkaldte sekundære artikler, der formidler resultaterne af forskningsartikler uden en del af 

mellemregningerne. 

Der kan dog også være videnskabelige artikler i Dansk Veterinærtidsskrift, hvor artiklernes sprog er 

dansk og ikke engelsk. To af forfatterne til dette kompendium har således været med til at skrive en 

artikel om katte og vacciner (Nielsen et al., 2021), som har været fagfællebedømt (se næste afsnit). 

Men for at sikre at personer, som ikke forstår dansk, kan få kendskab til indholdet af artiklen, er den 

forsynet med et sammendrag på engelsk.  
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Hovedbudskabet her er, at engelsk indtil videre har vundet kampen om at blive det fælles sprog for 

forskere inden for fagområder, som gør brug af natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder 

(det ser noget anderledes ud inden for humaniora, jura, teologi og dele af samfundsvidenskaberne).  

2.1.2 Fagfællebedømmelse  

Det er kendetegnende for videnskabelige artikler, at de skal gennemgå en fagfællebedømmelse, før 

de bliver udgivet. Lad os tage artiklen om antallet af herreløse katte i Danmark som eksempel. Ser 

man på artiklens forside, er der oplysninger, som røber vigtige ting om den proces: 

 

Figur 3. Fra side 1 af Nielsen et al., 2022. Fremhævelser foretaget af forfatterne til kompendiet. 

I den øverste markering nævnes navnene på tre redaktører. Dette er personer, som er ansvarlige for 

at håndtere manuskriptet til en potentiel artikel, når det er blevet indsendt til tidsskriftet. De ser først 

på, om manuskriptet lever op til en række formkrav (mere herom nedenfor), om det emnemæssigt 

falder inden for tidsskriftets arbejdsområde, om det ser ud til at være af en acceptabel kvalitet, og om 

det er skrevet nogenlunde læseligt. Lever manuskriptet op til disse krav, vil redaktørerne på Animals 

sende det videre til fagfællebedømmelse. Andre tidsskrifter, fx de meget prestigefyldte tidsskrifter 

Nature og Science, kan være mere kræsne og kun sende artikler videre, som redaktøren/redaktørerne 

finder særligt spændende eller relevante. 
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I dette tilfælde røg manuskriptet videre til fagfællebedømmelse efter, at vi havde indsendt det til 

tidsskriftet 16. oktober 2021. Fagfællebedømmelse betyder, at en eller flere (oftest to eller tre) 

forskere med forstand på artiklens emne bliver bedt om, typisk i anonym form, så de ikke skal være 

bekymrede for repressalier, at kommentere og vurdere artiklens kvalitet og relevans for det konkrete 

forskningsfelt. Vurderingen ender ud i en anbefaling om, hvorvidt manuskriptet skal 1) godkendes 

som det er, 2) godkendes på betingelse af mindre rettelser, som alene redaktøren vurderer, 3) sendes 

retur til omskrivning efterfulgt af en ny fagfællebedømmelse, eller 4) afvises.  

Det er meget få artikelmanuskripter, der bliver godkendt, som de er, og det er relativt sjældent (i hvert 

fald for forfatterne til dette kompendium), at artikler i første runde bliver godkendt på betingelse af 

nogle mindre rettelser. Typisk bliver en artikel enten blankt afvist eller sendt retur til omskrivning. I 

det konkrete tilfælde blev manuskriptet faktisk sendt retur til omskrivning ikke mindre end fire gange. 

Hver gang besluttede redaktørerne, at vi skulle have en chance til for at skrive artiklen om. Første 

gang fik vi tilsammen 84 kommentarer fra en af redaktørerne og tre fagfællebedømmere, anden gang 

fik vi 38 kommentarer fra redaktørerne og den ene bedømmer, tredje gang fik vi fire kommentarer 

fra en af redaktørerne, og endelig fjerde gang var der to kommentarer fra en af redaktørerne. Hver 

gang reviderede vi artiklen og indsendte den sammen med en oversigt over, hvordan vi havde 

håndteret kommentarerne. De godt fem og en halv måned, der gik, fra manuskriptet første gang blev 

indsendt, til det udkom (se anden markering på figur 3 ovenfor), er således blevet brugt til at revidere 

artiklen. 

Som det fremgår, er pointen med fagfællebedømmelse ikke bare at bedømme, om et manuskript har 

den fornødne kvalitet og relevans, men også typisk at give forfatterne lejlighed til at forbedre 

manuskriptet. Systemet med fagfællebedømmelse er en unik institution, hvor fagfæller typisk uden 

betaling frivilligt læser og kommenterer på hinandens artikler og dermed bidrager til at øge kvaliteten 

af videnskabelige artikler. 

Desværre er det også en meget sårbar institution. Den ene af forfatterne til dette kompendium har 

gennem en årrække været redaktør på et internationalt tidsskrift og fandt på linje med mange andre 

redaktører, at det i stigende grad er svært at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede bedømmere.  

Endvidere er det langt fra en perfekt institution. Fagfællebedømmelse garanterer langt fra, at der ikke 

kan findes alvorlige fejl i videnskabelige artikler. Det er der flere grunde til. For det første er der stor 

forskel på, hvor kompetente bedømmere er. For det andet er bedømmerne ikke altid lige omhyggelige. 

Det kan tage mange (ulønnede) timer at gå grundigt igennem en kompleks videnskabelig artikel og 
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give konstruktiv feedback, men der er ikke noget direkte incitament for bedømmerne til at påtage sig 

opgaverne, og bedømmerne har heller ikke noget på spil, hvis der er fejl i artiklen. For det tredje kan 

der være bedømmere, som har stærke meninger og ikke tolererer synspunkter, som divergerer fra 

deres egne. Der kan også, for det fjerde, være fare for nepotisme eller det modsatte, hvor folk påtager 

sig at bedømme enten deres venners eller fjenders arbejde. Det sidste forsøger man typisk at modvirke 

ved at opfordre bedømmere til at trække sig, hvis de har en interessekonflikt, og ved at anonymisere 

manuskripter, inden de sendes til bedømmelse, så bedømmerne ikke ved, hvem forfatterne til det 

manuskript, de bedømmer, er. Den sidste metode blev ikke brugt i vores tilfælde. Nogle tidsskrifter 

giver også mulighed for at fravælge specifikke personer som fagfællebedømmere.  

2.1.3 Udvikling i antallet og karakteren af videnskabelige tidsskrifter 

Ældre videnskabelige tidsskrifter er typisk opstået i tilknytning til et videnskabeligt selskab, som er 

en sammenslutning af forskere inden for et bestemt fagområde. Eksempelvis har det amerikanske 

videnskabelige selskab, the American Association for the Advancement of Science, udgivet det meget 

anerkendte tidsskrift Science siden 1880.  

Tidsskriftet Science dækker naturvidenskab meget bredt; men over tid er der sket en stigende 

specialisering med mange flere videnskabelige selskaber og tilhørende tidsskrifter. Generelt 

kendetegner det videnskabens udvikling gennem det seneste århundrede, at der har været en kæmpe 

ekspansion i emner og tilhørende selskaber og andre organisationer omkring videnskaben.  

Tilsvarende har der været en dramatisk vækst i antallet af videnskabelige artikler, der udgives hvert 

år. Dette kan illustreres med figur 4, der angiver det årlige antal artikler udgivet i perioden 1945-

2017, som indekseres i PubMed databasen over artikler inden for biologi og biomedicin, herunder de 

veterinærfaglige artikler (mere herom nedenfor). Som det fremgår, er der sket en voldsom stigning i 

antallet af udgivne artikler per år, fra nogle få tusinde i slutningen af 40’erne til langt over en million 

i 2017. 
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Figur 4. Antallet af artikler, som årligt blev registreret i databasen PubMed i perioden 1945-2017. Fra Desai et al., n.d., 

CC BY 4.0. 

I tilknytning hertil er der også kommet mange nye og stadigt mere specialiserede tidsskrifter. 

Samtidig er der i de seneste par årtier også kommet et voksende antal tidsskrifter uden snævert fagligt 

fokus. Animals ligger et sted mellem de meget generelle tidsskrifter og de meget specialiserede 

veterinærtidsskrifter som Veterinary and Comparative Oncology, idet tidsskriftet Animals godt nok 

kun tager artikler, som omhandler noget med dyr, men ikke fokuserer på særlige grene af zoologien 

eller veterinærvidenskaben. 

Vil man finde videnskabelige artikler om bestemte emner, kan man forsøge at kigge i 

indholdsfortegnelserne hos bestemte tidsskrifter, men en mere sikker vej er at søge i de databaser, 

som opsamler oplysninger fra alle seriøse veterinærfaglige tidsskrifter. 

2.1.4 Muligheden for at finde artikler fra videnskabelige tidsskrifter 

Animals anpriser sig selv ved, at tidsskriftets artikler indgår i en række databaser (se figur 2). Det 

betyder, at det er muligt at finde artiklerne ved at gå ind på de nævnte databaser, Scopus, PubMed og 

Web of Science. Af disse er PubMed offentligt tilgængelig, mens Scopus kan tilgås, hvis man er 

logget ind på Det Kongelige Bibliotek (KB), hvor I som studerende har adgang via jeres KU-ID. 

Hvis I går ind på Pubmed eller Scopus og i søgefeltet skriver enten ”unowned cats” eller ”unsocialised 

cats”, så dukker begge de to artikler op relativt højt i søgningen. Dermed har vi sikret os, at forskere 

eller andre med potentiel interesse for indholdet af vores artikler har mulighed for at finde dem. 

Samtidig har hver artikel en såkaldt ”doi” (digital object identifier), som skal sikre, at man altid kan 

finde tilbage til det sted på nettet, hvor artiklerne findes.  

Medmindre udgiveren af et tidsskrift stopper sin virksomhed, så betyder dette, at artikler fra 

videnskabelige tidsskrifter fortsat kan findes mange år frem. Hvis nogen om 20 eller 30 år igen vil 

undersøge forholdene for de herreløse katte i Danmark, burde de derfor relativt let kunne finde de to 
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artikler, vi her fokuserer på, og vil kunne bruge dem som referencegrundlag for deres egne 

undersøgelser. Dette er en kæmpe styrke ved videnskabelige artikler frem for andre medier, som ofte 

er langt mere flygtige. 

Desværre er det ikke alle tidsskriftsartikler, man umiddelbart kan få fingre i, selv om man finder dem. 

De to artikler, vi arbejder med her, er begge såkaldte open access-artikler. Det betyder, at der fra 

forfatternes side (typisk via deres institution eller en forskningsbevilling) er betalt for, at artiklerne er 

frit tilgængelige. Andre artikler ligger bag en betalingsmur. For at få fat i dem skal man enten betale 

eller gå ind via et forskningsbibliotek, som har betalt for, at dets brugere kan få adgang. De fleste 

artikler, I har brug for at læse, vil I kunne få fat på ved at logge jer ind på KU-net og så gå derfra 

videre til KB (Det Kongelige Bibliotek). 

2.1.5 Tidsskriftets kvalitetsmål 

I klippet fra tidsskriftet Animals’ hjemmeside (figur 2) står der følgende: ”Journal Rank: JCR - Q1 

(Veterinary Sciences)”. Dette betyder, at tidsskriftet rangerer blandt de 25 % (Q=quartile) bedste 

tidsskrifter inden for veterinærvidenskab baseret på et såkaldt bibliometrisk kvalitetsmål. Her måles 

kvaliteten af et tidsskrift ved, hvor mange gange i gennemsnit tidsskriftets artikler bliver citeret i 

andre artikler; den såkaldte ”impact factor”. Animals havde i 2021 en impact factor på lidt over tre, 

hvilket betyder, at artikler fra tidsskriftet over en årrække i gennemsnit bliver citeret af andre tre 

gange.  

Impact factor og andre bibliometriske kvalitetsmål er ikke ligegyldige, men skal bestemt bruges med 

forsigtighed. For det første er det vigtigt, at man ikke sammenligner på tværs af fag. Tidsskrifter inden 

for human medicin har fx generelt langt højere citationstal end tidsskrifter inden for veterinærmedicin 

og husdyrvidenskab. Dette er ikke, fordi humanmedicinske forskere generelt er bedre forskere end 

veterinærmedicinske og husdyrfaglige, men fordi der er så mange flere af de første. Jo flere, der 

arbejder inden for et bestemt emne, jo flere citationer må man forvente. Da meget få i verden forsker 

i herreløse katte, er der ikke grund til at forvente mange citationer for de to artikler, men det siger jo 

ikke noget om deres kvalitet. Man kan altså ikke konkludere, at en artikel er af dårlig kvalitet, blot 

fordi den ikke har mange citationer.   

Endvidere betyder det, at en artikel bliver citeret, heller ikke nødvendigvis, at den er af høj kvalitet. 

Det er som udgangspunkt kun en indikation af, at en række forskere har fundet artiklen relevant for 

deres forskning. Relevans kan opstå, fordi andre forskere mener, at kvaliteten af artiklen er så høj, at 

de ønsker at bygge videre på resultaterne i artiklen, men det kan også være, fordi de mener, at artiklen 
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nok stiller relevante spørgsmål, men at svarene er problematiske. En citation kan altså også være 

koblet med kritik og distancering. Der findes ligefrem eksempler på artikler, der har meget høje 

citationstal, selv om de er blevet trukket tilbage pga. sjusk eller fusk. Den skandaløse artikel af den 

engelske læge Andrew Wakefield (1998), der på et fejlagtigt grundlag påstod at have fundet en 

sammenhæng mellem en særlig form for autisme og vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde 

hunde, er således blevet citeret knap tusind gange, siden den blev trukket tilbage i 2010.  

Citationer er altså en usikker, men ofte anvendt indikator for kvaliteten af en videnskabelig artikel. 

Tilsvarende er impact factor en ofte anvendt, men ikke altid pålidelig indikator for kvaliteten af et 

tidsskrift. Man skal med hensyn til det sidste være opmærksom på, at et tidsskrifts impact factor 

angiver et gennemsnit for artikler trykt i tidsskriftet – og det kan jo dække over en stor variation i 

citationer og kvalitet mellem artiklerne.  

For at lave en reel vurdering af en artikels kvalitet og relevans i en given sammenhæng, er der derfor 

ingen vej uden om at læse den. Hvordan man gør det, skal vi nu se nærmere på. 

2.2. Hvordan finder man rundt i en videnskabelig artikel? 

Artikler i videnskabelige tidsskrifter inden for de veterinær- og husdyrvidenskabelige fag kan 

overfladisk set variere lidt i formen – alt afhængigt af, hvilket tidsskrift der er tale om. Fx har de to 

artikler fra Animals et populærvidenskabeligt sammendrag, ”Simple summary”, som artikler i andre 

tidsskrifter oftest ikke har. 

Men der er mere, der samler, end der skiller. Artikler på tværs af tidsskrifter følger bestemte formkrav, 

som er nyttige at kende og forstå, når man skal orientere sig i dem. Her vil vi fokusere på to: abstractet 

og den såkaldte IMRAD-norm. Desuden vil vi skelne mellem forskellige typer af videnskabelige 

artikler, og hvad de kan bruges til. 

2.2.1 Abstract 

Alle videnskabelige artikler, som I kommer til at arbejde med, har i starten et kort sammendrag med 

overskriften ”Abstract”, som typisk fylder mellem 150 og 400 ord, alt afhængigt af tidsskriftet.  
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Her er abstractet fra den ene af de to artikler, vi ser på her: 

“Free ranging unsocialised domestic cats are widely believed to suffer from a high load of 

welfare problems. We assessed the validity of this belief by performing necropsies on the 

corpses of 598 unsocialised cats, originating from all parts of Denmark, that had been 

euthanised by two Danish cat welfare organisations. We selected a number of variables for 

health-related cat welfare that could be assessed through necropsy (e.g., gross lesions, 

ectoparasites and body condition) or by laboratory analysis (e.g., infection with feline 

immunodeficiency virus (FIV), and by feline leukaemia virus (FeLV)). Each finding was 

classified as having either a major or minor welfare impact on the cat. More than 83% of 

the cats had no major finding, and 54% had no finding indicating a welfare issue at all. 

More than 83% of the cats had a body condition within normal range. Only 0.3% were 

emaciated. The most common finding was infestation with ectoparasites, with 15.9% 

infected with lice, 12.3% with fleas, 4.7% with ticks, and 6.7% with ear mites. FIV and 

FeLV were detected in 9.2% and 1.2% of the cases, respectively. The most common lesion 

related to the cats’ teeth. Overall, unsocialised cats in Denmark have a moderate level of 

health-related welfare problems.” (Thuesen et al., 2022) 

Et abstract vil typisk indlede med at fortælle noget om baggrunden for artiklen (den første sætning i 

eksemplet), dernæst noget om målet (starten af den følgende sætning), efterfulgt af noget om metoden 

(fra lidt inde i anden sætning til og med fjerde sætning), hvorefter der præsenteres resultater (de næste 

seks sætninger), og endelig er der en konklusion (den sidste sætning). 

Ved hjælp af en artikels abstract kan man således lynhurtigt finde ud af, om en videnskabelig artikel 

indeholder noget, som er relevant for et emne, man er interesseret i. Samtidig er abstractet altid 

offentligt tilgængeligt og kan læses, før man beslutter sig for, om man skal have fat i selve artiklen. 

Abstractet kan normalt ikke stå alene. Vil man bruge en artikel, fx til en opgave, er det vigtigt, at man 

får fat i selve artiklen og læser den grundigt.  

2.2.2 IMRAD-normen 

Der kan være lidt forskel på faktorernes orden, men grundlæggende følger artikler inden for de 

veterinær- og husdyrvidenskabelige fagområder IMRAD-normen. ”IMRAD” er et engelsk akronym 

og står for ”Introduction, Methods, Results, and Discussion”. Normen foreskriver, at alle artikler skal 

have en introduktion (nogle gange kaldt ”Background”), et metodeafsnit (nogle gange kaldt 

”Materials and Methods”), et resultatafsnit, og en diskussion (nogle gange suppleret med et kort 

afsnit, der kaldes ”Conclusions”). 
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Der er også nogenlunde klare normer for, hvad de skal indeholde: 

Introduktionen forklarer baggrunden for det pågældende studie og vil typisk indeholde svar på 

følgende spørgsmål: Hvad er den overordnede problemstilling, som artiklen vedrører? Hvad ved vi, 

kort fortalt, allerede om den? Hvad er vinklen i nærværende studie, og hvordan bidrager den med 

noget nyt? Og hvad er de præcise forskningsspørgsmål, som specifikt søges besvaret i artiklen? 

Metodeafsnittet er en meget nøje gennemgang af, hvordan studiet er udført. Det indeholder dels en 

gennemgang af eventuelle materialer, der indgår i studiet (fx for den ene artikels vedkommende 598 

døde katte), og hvordan de er fremskaffet. Dels, hvilke data der er indsamlet i undersøgelsen, fx 

hvilke prøver og undersøgelser, der er foretaget på hver af kattene. Endelig er der en gennemgang af 

de metoder, som er anvendt i dataanalysen. I den anden artikel om antallet af herreløse katte i 

Danmark bliver der fx præsenteret en udførlig model, som gør det muligt at estimere antallet af katte 

baseret på de mange forskellige data, som indgår i undersøgelsen, der ligger til grund for artiklen. 

Resultatafsnittet er ideelt set en totalt nøgtern opregning af, hvad der er fundet. Idealet er, at man skal 

afholde sig fra at fortolke, men blot præsentere de rå fund af de analyser, der er beskrevet i 

metodeafsnittet. 

I diskussionsafsnittet vil forfatterne typisk indledningsvist fortolke deres resultater og forsøge at give 

et svar på de forskningsspørgsmål, som er stillet i indledningsafsnittet. Diskussionsafsnittet vil typisk 

også indeholde en sammenligning med, hvad andre forskere har fundet og et forsøg på at forklare 

eventuelle diskrepanser. Endvidere vil der i slutningen af diskussionen være et forsøg på at beskrive 

styrker og svagheder ved det pågældende studie. Til allersidst vil der typisk være en konklusion (evt. 

i et selvstændigt afsnit som i de to artikler, vi ser på her). 

Det kan virke lidt formalistisk og kedeligt, at alle artikler skal følge den samme skabelon; men det 

har den åbenlyse fordel, at det er nemt at finde rundt i artiklerne. Alt efter om man er interesseret i 

metoder, specifikke resultater, de endelige konklusioner eller mulige usikkerheder, skal man kigge 

forskellige steder. 

Man skal dog være opmærksom på, at der findes en anden type af artikler, som ikke helt passer ind i 

den skabelon, som her er præsenteret. 
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2.2.3 Primær-artikler og review-artikler 

De artikler, vi indtil nu har set på, er såkaldte primær-artikler, dvs. artikler, som gengiver resultater 

fra en bestemt undersøgelse baseret på nye data eller teoretiske argumenter, der ikke er fremsat 

tidligere. Hvis man interesserer sig for antallet af og velfærden hos herreløse katte, er det en rimeligt 

overkommelig opgave at finde alle artikler om emnet og læse dem. Eventuelt kan man begrænse sig 

til artikler fra de seneste ti år. Derimod er der andre emner, hvor der er rigtig mange primærartikler. 

Her kan man have god gavn af en anden type artikler, de såkaldte review-artikler.  

Review-artikler er artikler, som undersøger et emne ved at sammenfatte, hvad der er fundet om emnet 

i tidligere primærartikler. Her fungerer primærartiklerne altså som data. Indledningen afgrænser, lige 

som ved primærartiklerne, emnet, der skal undersøges. Metodeafsnittet forklarer, hvordan artiklerne 

er søgt og angiver kriterier for at in- og ekskludere artikler. Resultatafsnittet sammenligner og 

analyserer, hvad der er fundet i de undersøgte primærartikler. Diskussionen forsøger at finde svar på 

forskningsspørgsmålene, der er rejst i indledningen, og diskuterer styrker og svagheder ved det 

gennemførte review. 

Forestil jer fx, at I vil finde ud af noget om årsager til halebidning hos grise. Hvis I på Scopus søger 

”tail biting pigs” kommer der 394 hits (per 15. august 2022); men hvis I tilføjer ”review”, kommer I 

ned på 40 hits, hvoraf flere fx giver en god oversigt over den eksisterende litteratur. Sådanne review-

artikler er guld værd, når man skal danne sig et overblik over et emne, som mange har forsket i. Man 

er dog afhængig af, at forfatterne til review-artiklen har gengivet primærlitteraturen korrekt. 

2.3. Ikke alt, der glimter, er guld – begrænsninger og faldgruber 

At udgive tidsskriftsartikler kan være en god forretning, og samtidig er der mange, som af forskellige 

grunde ønsker at få udgivet deres tanker og undersøgelser med et videnskabeligt kvalitetsstempel. De 

forlag, der udgiver videnskabelige tidsskrifter, gør det for at drive forretning. Oprindeligt levede 

tidsskrifterne af at sælge abonnementer, men i stigende grad er det normen, at tidsskrifter tjener penge 

ved at få forfatterne til at betale et ’publiceringsgebyr’, når de skal have en artikel udgivet. Jo flere 

udgivne artikler, jo flere penge i kassen til forlaget.  

Det er derfor ikke mærkeligt, at der er opstået en række tidsskrifter, som mod betaling publicerer 

artikler med stemplet ”peer reviewed”, også selv om artiklerne kun i ringe grad eller måske slet ikke 

har været igennem den kvalitetskontrol, som kendetegner de seriøse videnskabelige tidsskrifter. De 

værste af den slags tidsskrifter kaldes på engelsk ”predatory journals”. Lad os her kalde dem 

”snydetidsskrifter”. Der findes dog også en del gråzone-tidsskrifter, der har en vis kvalitetskontrol, 



 

 

25 

men blot af lavere standard end de traditionelle tidsskrifter. Så man kan altså ikke nødvendigvis stole 

på en artikel, bare fordi tidsskriftet påstår, at den er fagfællebedømt.  

Det er naturligvis et problem, hvis I kommer til at støtte jer til artikler fra et utroværdigt tidsskrift. 

Hvordan finder I ud af, om kilden er en artikel fra et ordentligt tidsskrift og ikke et snydetidsskrift 

eller et tidsskrift med lave standarder? Forestil jer, at I arbejder på en opgave om brugen af alternativ 

medicin inden for veterinær praksis, og at I her støder på artiklen, ”Canine Urinary Incontinence 

Successfully Treated by Homeopathic Medicine: A Real-World Clinical Evidence Panel Study” fra 

tidsskriftet Open Access Journal of Veterinary Science & Research: 

https://medwinpublishers.com/OAJVSR/canine-urinary-incontinence-successfully-treated-by-

homeopathic-medicine-a-real-world-clinical-evidence-panel-study.pdf.  

Artiklen dokumenterer angiveligt, at et bestemt homøopatisk lægemiddel effektivt modvirker 

inkontinens hos ældre, overvægtige hunde. Det er jo fantastisk, hvis det er sandt. Men er det en 

pålidelig kilde? 

En ting, man kan gøre, er at se, om artiklen optræder i Scopus og Pubmed, som er søgemaskiner, der 

kun inkluderer, hvad der anses for at være seriøse tidsskrifter. Her vil man se, at der i begge tilfælde 

ikke kommer noget resultat op, når man indsætter artiklens titel. Dette er en god indikator på, at noget 

er galt. Der findes også en liste over tidsskrifter og forlag, der antages at være predatory 

(https://beallslist.net). I dette tilfælde dukker forlaget bag artiklen – Medwin Publishers – op på listen. 

Det er nok også en indikator på, at der er noget galt. Der er dog ikke enighed om listen (som i øvrigt 

ikke har nogen officiel status eller organisation bag sig), og desuden kan en artikel jo godt være af 

god kvalitet, selv om den er udgivet på et tvivlsomt forlag.  

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en artikel har været igennem tilstrækkelig kvalitetskontrol, kan man 

også selv kigge den nærmere efter i sømmene. Man kan starte med at se på forfatternes baggrund. I 

eksemplet ovenfor er ingen af de to forfattere tilknyttet en forskningsinstitution og kontaktadressen 

er en gmail-adresse. Det er ikke gode tegn!  

Men lad os se nærmere på selve artiklen (se kapitel 5 for en mere detaljeret diskussion). Det første, 

vi kan kigge nærmere på, er forskningsspørgsmålet: Findes et sådan? Dette er ofte benævnt 

”objective”, og ofte vil der specifikt stå ”The objective of this study was to….” eller lignende. Så er 

det tydeligt, hvad der undersøges. Det er ikke tilfældet her. Som det næste er metodedelen så 

uspecifik, at det ikke vil være muligt at gentage studiet. For at man efterfølgende kan gå 

undersøgelsen efter, er det helt afgørende, at man har mulighed for at gentage studiet. For at man kan 

https://medwinpublishers.com/OAJVSR/canine-urinary-incontinence-successfully-treated-by-homeopathic-medicine-a-real-world-clinical-evidence-panel-study.pdf
https://medwinpublishers.com/OAJVSR/canine-urinary-incontinence-successfully-treated-by-homeopathic-medicine-a-real-world-clinical-evidence-panel-study.pdf
https://beallslist.net/
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gøre det, skal der specifikt stå, hvordan hundene er rekrutteret, hvordan de er undersøgt for 

urinvejsinkontinens, hvad der menes med ”forbedring” af denne tilstand, og hvordan selve 

interventionen (her: homøopatisk behandling) er udført. Der bør også være en kontrolgruppe, som 

har fået en placebobehandling, der ligner den homøopatiske behandling.  

For at nå frem til en konklusion, vil det typisk være nødvendigt at lave en statistisk analyse af de data, 

man har opnået. Det er imidlertid ikke så let at lave statistik. Der er mange faldgruber, og i jeres 

studier vil I bruge en hel del tid på at lære at lave statistiske analyser korrekt. I artiklen her har 

forfatterne valgt at beregne den såkaldte Cohen’s kappa. For folk, der har kendskab til statistik, er det 

et metodevalg, der skriger til himmelen, da Cohen’s kappa bruges til noget helt andet end det, 

artiklens forfattere hævder at bruge den til. Resultaterne er også derefter: en ulæselig graf, som i 

øvrigt ikke kan kobles op på et forskningsspørgsmål. En kappa-værdi, som er meningsløs, og en 

efterfølgende statistisk analyse, som ikke er beskrevet. Der findes masser af tal, som måske skal få 

os til at tro, at studiet er lavet efter alle kunstens regler. Dog er der ingen sammenhæng mellem det 

metodemæssigt beskrevne og de afrapporterede resultater. Vi har en masse svar på spørgsmål, der 

ikke er stillet. Vi står med en konklusion, der fortæller, at præparatet virker. Men faktisk ingen 

evidens, hvis vi kigger godt efter. Vi kan derfor med stor sikkerhed konkludere, at artiklen er 

utroværdig; artiklen er udkommet i et tidsskrift, der er mistænkt for at være et snydetidsskrift, den er 

skrevet af folk uden forskningsmæssig tilknytning, og er gennemsyret af metodemæssige fejl og 

svagheder.  

Som sagt er der også en del gråzone-tidsskrifter, som har fagfællebedømmelse, og som sorterer det 

allerværste bras fra, men hvor barren alligevel ligger lavt. Det kan i nogle tilfælde betyde, at 

manuskripter, som et mindretal af bedømmerne har saglige indvendinger imod, alligevel bliver 

udgivet. Tidsskriftet Animals, som de to kattestudier er udgivet i, er faktisk blevet beskyldt for at 

tillade for mange dårlige artikler at slippe igennem. Dette var efter vores mening en berettiget kritik, 

selv om tidsskriftet efter alt at dømme er blevet bedre med tiden; som vi så ovenfor, gennemgik 

artiklerne fra de to kattestudier, da også igennem en ret omfattende review-proces, inden de blev 

publiceret.  

Vores hovedbudskab er her dobbelt: For det første skal man sørge for at sortere artikler fra egentlige 

snydetidsskrifter fra. For det andet er man altid nødt til at have sin kritiske sans med, når man læser 

en videnskabelig artikel. Der er ingen vej uden om bl.a. at se nærmere på de bagvedliggende 

undersøgelser, hvilket vi vil gøre i næste kapitel. 
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2.4. Hovedkonklusioner vedrørende videnskabelige artikler 

1. Videnskabelige artikler inden for de veterinærfaglige og tilgrænsende områder har en række 

vigtige fællestræk: 

a. De er på engelsk 

b. De har gennemgået en fagfællebedømmelse 

c. De bliver indekseret og kan findes via søgemaskiner som Scopus og PubMed 

d. De bliver målt på citationer 

2. Videnskabelige artikler har et abstract, som gør det nemt og hurtigt at orientere sig i deres indhold. 

3. De har en bestemt struktur defineret ud fra den såkaldte IMRAD-norm. 

4. Man kan skelne mellem primær-artikler og review-artikler. 

5. Der findes artikler og tidsskrifter, som ikke lever op til de normale kvalitetsstandarder – og de 

kan være svære at skelne fra de andre. 

6. Peer review systemet er ikke perfekt: Selv i det bedste tidskrifter finder man artikler med fejl.   
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3. Hvad er videnskabelige undersøgelser, og kan man stole på dem? 

I det foregående kapitel fokuserede vi på, hvad der ligger i, at resultaterne af et studie er publiceret i 

et videnskabeligt tidsskrift. Nu vil vi fokusere på selve de videnskabelige metoder, som anvendes i 

forskellige studier. Målet er her at hjælpe jer til at tænke på og sætte ord på, hvordan det kan påvirke 

resultatet af et videnskabeligt studie, om man bruger den ene eller den anden videnskabelige metode. 

Dette er især relevant med emner, der kan undersøges ved hjælp af flere forskellige metoder, som 

hver har deres karakteristiske styrker og svagheder. Dette er i høj grad relevant, som vi skal se, når 

emnet er antallet af herreløse katte.  

Inden vi kommer så langt, skal vi dog forsøge at tegne et lidt mere overordnet billede af forskellige 

typer af undersøgelser, hvor vi skelner mellem eksperimentelle og observationelle undersøgelser og 

dernæst skitserer forskellige typer af observationelle studier. 

Det skal understreges, at gennemgangen af de forskellige typer af studier ikke på nogen måde har til 

hensigt at være udtømmende, men snarere skal tjene til at illustrere betydningen af de bagvedliggende 

metoder, når man vurderer videnskabelige kilder. 

3.1. Eksperimentelle og observationelle undersøgelser 

Når man vil undersøge en veterinærfaglig problemstilling som udviklingen af en bestemt sygdom 

eller en anden uønsket tilstand, kan man groft sagt gøre to forskellige ting. Enten kan man lave et 

eksperiment, hvor man under kontrollerede forhold for eksempel smitter forsøgsdyr med sygdommen 

og ser, hvordan den udvikler sig, eller også kan man gå ud i verden og se, hvordan sygdommen 

naturligt udfolder sig. 

Tag fx overvægt (fedme) hos hunde. Hvis man vil finde ud af, hvilken effekt overvægt har på hundes 

sundhed og overlevelse, kan man tage en gruppe hunde, som genetisk set er nogenlunde ens, og dele 

den i to, lade den ene blive overvægtig og holde den anden slank og så i øvrigt holde de to grupper af 

hunde under fuldstændigt ens forhold. Dette eksperiment satte en gruppe amerikanske forskere i værk 

i 1980’erne. De tog 48 labrador retriever-hvalpe, som de opdelte i to lige store og genetisk matchede 

grupper, hvoraf den ene blev givet en normal diæt bestående af industrielt produceret hundefoder, og 

den anden fik den samme diæt, men kun 75 % af den mængde, som den første gruppe fik. 

Hovedresultatet fremgår af figur 5. 
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Figur 5. Figur med resultater fra Kealy et al., 2002. 

Dette er et eksempel på et meget indflydelsesrigt og vigtigt eksperimentelt studie, som dokumenterer, 

at selv moderat overvægt kan have en dramatisk negativ effekt på, hvor længe hunde lever. Styrken 

ved studiet er de ekstremt kontrollerede forhold, undersøgelsen foregik under. Det er dog et meget 

dyrt og langvarigt studie. Samtidig vil det i dag de fleste steder være relativt kontroversielt at lave 

forsøg med hunde på den måde, som det omtalte studie har gjort. 

Derfor bygger senere forskning af fedme hos hunde på såkaldte observationelle undersøgelser, hvor 

man indsamler data om vægtstatus og konsekvenser af overvægten hos familiehunde. Sådanne 

undersøgelser har den styrke, at de vedrører de forhold, hundene faktisk lever under, og de er derfor 

gode til at afdække, hvilke faktorer der hænger sammen med fedme hos hunde.  
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Disse studier er næsten alle sammen såkaldte tværsnitsundersøgelser, hvor man på et bestemt 

tidspunkt tager en gruppe hunde, vurderer deres vægtstatus og samtidig registrerer en række andre 

egenskaber hos dem, som kan have sammenhæng med deres vægtstatus. Fx har et studie, som den 

ene af forfatterne til dette kompendium har været med til at gennemføre (Bjørnvad et al., 2019), vist, 

at kastrerede hanhunde er mere tilbøjelige til at blive fede end de intakte. Der er også tværsnitsstudier, 

som har vist sammenhænge mellem fedme og bestemte sygdomme hos hunde, fx diabetes (Pöppl et 

al., 2017). Derimod er det svært med tværsnitsstudier at dokumentere både årsagerne til og 

konsekvenserne af fedme hos hunde. Dels følger man ikke hundene over tid, dels er det svært at 

skelne årsag fra virkning – får hundene diabetes, fordi de er fede, eller bliver de fede, fordi de har 

diabetes, eller bliver de både fede og får diabetes af en helt tredje årsag, fx at de ikke får ret meget 

motion? 

Der findes andre former for observationelle studier, som vil være mere velegnede end tværsnitsstudier 

til at afdække effekterne af fedme hos hunde. I tabel 1 giver vi en oversigt over forskellige typer af 

observationelle studier.  
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Tabel 1. Oversigt over de tre hovedtyper af observationelle undersøgelser med deres primære karakteristika. 

Undersøgelsesdesign Primære karakteristika 

Kohorteundersøgelse Studiet udføres over tid og kan være prospektivt (kigge frem i tiden) 

eller retrospektivt (kigge tilbage i tiden).  

Udvælgelse af subjekter sker ud fra en eksponeringsfaktor (fx fedme), 

og det studeres, om et ”outcome” (eller udfald, fx sygdom) forekommer.  

Case-kontrol 

undersøgelse 

Udvælgelse af subjekter sker på baggrund af ”outcome” (fx sygdom), 

hvor der vælges nogle syge (cases) og nogle ikke-syge (kontroller). Der 

kan ske en ”matching”, fx på alder, så hver gang en case på 2 år 

inkluderes i studiet, vælges en kontrol på 2 år.  

Når cases og kontroller er udvalgt, undersøges deres eksponeringsstatus. 

Dette kan være på samme tidspunkt (fedme eller ej på 

sygdomstidspunktet), eller bagud i tiden (restriktiv fodring vs. fri 

adgang til foder i det seneste år). 

Tværsnitsundersøgelse ”Outcome”, fx sygdom, måles på ét specifikt tidspunkt. En 

eksponeringsfaktor (fx fedme eller ej) måles samtidig.  

 

I kapitel 5 præsenteres flere detaljer om forskellige måder at designe undersøgelser på, og I kommer 

til at høre meget mere om emnet senere i jeres uddannelse. Vores pointe for indeværende er blot at 

gøre opmærksom på, at der findes forskellige videnskabelige metoder, som hver har deres styrker og 

begrænsninger.  

Når vi ønsker at karakterisere design af forskellige undersøgelser, er det blandt andet for at kunne 

tage stilling til årsagsforhold (kausalitet). I forhold til kausalitet bruger vi en såkaldt 

”evidenspyramide”, hvor eksperimentelle studier kombineret med tilfældig allokering af dyr eller 

behandlinger ligger øverst, mens de observationelle studier ligger i midten, og de såkaldte case-

studier (beskrivelser af enkeltstående tilfælde) ligger nederst (se afsnit 5.4.5).  

Betydningen af at se nærmere på kvaliteten af de metoder, der er anvendt i en undersøgelse, som led 

i en kildekritik, vil vi nu uddybe. Det vil ske ved at gå lidt mere i dybden med det ene af de to 
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kattestudier, som vi fokuserer på i dette kompendium; nemlig det, som estimerer antallet af herreløse 

katte. 

3.2. Metodernes betydning – illustreret ved hjælp af studiet om antallet af herreløse katte 

I princippet virker det som en ret simpel problemstilling at finde ud af, hvor mange herreløse katte, 

der er i et givet område – i vores tilfælde i Danmark. Man kan jo bare gå ud og tælle dem! I praksis 

er dette dog meget nemmere sagt end gjort. Dels er katte ikke altid lige til at få øje på, dels kan det 

umiddelbart være svært at finde ud af, hvilken status en kat, man møder på sin vej, har – om den er 

en ejerkat, om den er en socialiseret herreløs kat, eller om den er en ikke-socialiseret herreløs kat. 

Man skal altså have en metode til at tælle og kategorisere katte i et givet område. Endvidere vil det 

under alle omstændigheder være helt uoverkommeligt at tælle katte i alle dele af landet. Man vil være 

nødt til at lave en stikprøve og så generalisere ud fra den. Det sidste er fælles for alle forsøg på at 

tælle antal katte i et land eller et andet større område.  

3.2.1 Valg af stikprøve 

For at kunne tælle antallet af katte (eller andre fritlevende dyr) i et større område, må man som sagt 

skaffe sig en relevant stikprøve. Man udvælger nogle mindre områder, hvori man tæller katte, og så 

skalerer man efterfølgende op. Det afgørende er at sikre, at man udvælger de områder, man vil 

studere, på en måde, så man ikke på forhånd skævvrider sin undersøgelse ved at fokusere på områder, 

hvor der enten er relativt mange eller relativt få katte sammenlignet med andre områder. 

I vores undersøgelse løste vi opgaven ved en dobbelt manøvre: På den ene side delte vi landet op i 

forskellige mulige områder, hvor katte kan leve: Havne, landområder, forstadsområder, 

sommerhusområder, byområder, områder med industri og andet erhverv og områder, hvor der ikke 

lever mennesker, fx skove og andre naturområder. På den anden side foretog vi en tilfældig (dvs. 

baseret på lodtrækning med en computer) udvælgelse af områder i Danmark, som vi ville undersøge 

nærmere. Nærmere bestemt udvalgte vi 32 af landets 98 kommuner, ligeligt fordelt mellem landets 

fem regioner (hvor ikke-brofaste øer dog på forhånd blev fravalgt). Valget af ”32” blev defineret af, 

at vi havde 32 grupper af veterinærstuderende, som kunne sendes ud. I hver af de 32 kommuner valgte 

vi tilfældigt tre sogne (bortset fra i én kommune, hvor der kun var ét sogn). Og i hvert af sognene 

valgte vi (i det omfang, det var muligt) landområder, forstadsområder, sommerhusområder, 

byområder og områder med industri og andet erhverv. I hvert af disse områder valgte vi bestemte 

veje, som skulle besøges på den måde, at hvert femte hus skulle besøges i forstadsområderne, mens 

hvert hus skulle besøges i land- og sommerhusområder. 
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Denne udvælgelse er en stor styrke ved den foreliggende undersøgelse, idet det i vid udstrækning kan 

udelukkes, at vores fordomme får os til at lede i bestemte steder af landet frem for andre. Når I i jeres 

arbejde med projektet og i jeres videre færden inden for det veterinær- og husdyrfaglige område støder 

på observationelle studier, hvor en mindre gruppe dyr bliver brugt som repræsentant for en større 

population, er det altid vigtigt at stille det kritiske spørgsmål: Hvordan er stikprøven udvalgt? Er der 

tale om en tilfældig stikprøve, eller ligger der en skævhed (kaldet ”bias”) i måden, stikprøven er 

udvalgt på (jf. kapitel 5)? 

Som det fremgår, vil vi gerne pudse glorien i forhold til, hvordan vi har udvalgt vores stikprøve. Og 

her klarer vi os bedre end andre projekter fra de senere år, som er blevet gennemført eller er under 

gennemførelse i henholdsvis Storbritannien og USA, hvor man indsamler data ved hjælp af 

engagerede borgere, som indrapporterer data fra de områder, de lever i. Men da engagerede borgere 

ikke er jævnt fordelt i landet, er der her en stor fare for en bias. 

Når det er sagt, skal det understreges, at der selvfølgelig er en del baggrundsantagelser (se afsnit 

1.2.2) i måden, områderne er delt op på og måden, de efterfølgende bliver undersøgt på. Den vigtigste 

af disse antagelser er, at herreløse katte lever i nærheden af mennesker. Denne antagelse er dog ikke 

særlig kontroversiel, og samtidig bliver den til en vis grad støttet af en rundringning til landets 

skovfogeder, som samstemmende meldte tilbage, at de ikke så herreløse katte i de danske skove. 

Det mere kontroversielle spørgsmål er derimod, hvilken metode der skal anvendes til at finde ud af, 

hvor mange katte der er i hvert område. 

3.2.2 Valg af målemetode: Spørgeskemaer til beboere kombineret med GPS-målinger af katte 

I studiet vedrørende antallet af herreløse katte i Danmark brugte vi spørgeskemaer til at indsamle 

data. I villakvarterer, sommerhusområder og landområder fik vi 112 dyrlægestuderende på første år 

til at hjælpe os en weekend i oktober 2020, hvor de blev sendt rundt i grupper til de udvalgte sogne i 

hele landet. Her gik de fra dør til dør på udvalgte adresser på udvalgte veje og ringede på. Når der var 

beboere, som var villige til at svare, blev de stillet en række spørgsmål om katte i deres område. De 

studerende ringede på 3798 steder, hvoraf der 49 % af stederne blev givet en besvarelse af 

spørgeskemaet.  

Spørgeskemaet indeholdt 12 spørgsmål, som vedrørte: det samlede antal ikke-ejede katte, antallet af 

ikke-ejede katte, som var tamme, antallet af ikke-ejede katte, som var sky, om de var set på ejerens 

grund eller inden for en radius på 200 m, og endelig om de var set inden for en uge eller en måned. 
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I forhold til by- og erhvervsområder indsamlede vi data ved at sende et spørgeskema via e-mail til 

henholdsvis ejendomsinspektører og virksomheder i de udvalgte sogne. Her havde vi noget lavere 

responsrater end den på 49 %, som vi havde for villakvarterer, sommerhusområder og landområder. 

Responsraten var henholdsvis 37 og 16 %. 

Endvidere blev der sendt spørgeskemaer via e-mail til havnekontorerne i samtlige 356 danske havne, 

hvoraf 25 % svarede. Endelig blev naturområder dækket ved at ringe til landets skovfogeder, hvoraf 

10 ud af 18 svarede. 

For at kunne bruge denne metode måtte vi også vide, hvor mange katte der gik igen mellem forskellige 

respondenter. Det kunne vi regne ud, når vi vidste, hvor langt en kat typisk går. Og for at finde ud af 

det, brugte vi data fra et studie gennemført året efter, hvor 59 ejer-katte var blevet forsynet med 

GPS’er, så man kunne følge, hvor langt de gik. På baggrund af en beregning af størrelsen af den 

typiske kats hjemmeområde var det muligt at korrigere for katte, der optrådte to eller flere gange hos 

forskellige respondenter.  

I beregningen af det samlede antal katte blev der først foretaget en beregning for hver region, hvor 

der også blev beregnet kattetæthed i de forskellige habitattyper, og dernæst blev tallene lagt sammen 

til at dække hele landet. 

Kan man så stole på, at en undersøgelse gennemført med denne metode giver et korrekt billede af 

antallet af herreløse katte? Eller sagt med andre ord, besidder undersøgelsen validitet? 

3.2.3 Validitet – kan man stole på resultaterne fra vores undersøgelse? 

Der er klart en række spørgsmål, man kan stille, i forhold til måden, henholdsvis 

spørgeskemaundersøgelsen og GPS-undersøgelsen, blev gennemført på.  

Disse spørgsmål vedrører fx kvaliteten af data fra by- og erhvervsområder, hvor responsraten var 

meget lavere end i villakvarterer, sommerhusområder og landområder. Dette kan give anledning til 

bekymring for såkaldt ”respons-bias”, hvor det primært er bestemte grupper, fx dem der møder og er 

irriterede over herreløse katte, som svarer.  

Endvidere kan man stille spørgsmålstegn ved relevansen af at bruge data for ejerkattes 

bevægelsesmønstre som mål for, hvor langt herreløse katte går. I forhold til det sidste kunne vi dog 

referere til udenlandske undersøgelser, som peger på, at de to grupper af katte går nogenlunde lige 

langt – bortset fra at intakte hankatte, som der må forventes at være flere af blandt de herreløse katte, 

går lidt længere.  
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Endvidere er der en række relativt nørdede problemer, som der blev brugt en del energi på i forhold 

til fagfællebedømmerne, om hvordan man bedst beregner kattes hjemmearealer på grundlag af GPS-

data. 

Alle disse spørgsmål vedrører måden, vi har brugt vores metode på. Man kan og bør dog også stille 

spørgsmålet, om vi overhovedet har brugt en velegnet metode. Når det drejer sig om at tælle herreløse 

katte, er der nemlig tre andre metoder, som er blevet og bliver brugt andre steder: Det er for det første 

brug af vildtkameraer eller lignende metoder til direkte at registrere kattene, for det andet er det brug 

af eksperter, og for det tredje er det brug af videnskabelige modeller. 

Når man skal vurdere bestanden af en dyreart ude i naturen, vil man, især hvis der er tale om dyr, som 

holder afstand til mennesker, bruge vildtkameraer og lignende til at registrere dem. Det er fx, hvad 

forskerne gør, når de forsøger at følge den danske ulvebestand.  

Det er dog en meget dyr og besværlig teknik, som klart er nemmest at bruge, når man skal følge dyr 

i meget velafgrænsede områder, hvor man allerede har en idé om, at der findes en bestemt type dyr. 

Teknikken er for nylig brugt i et studie gennemført i Washington D.C. i USA. Her satte forskerne 

vildtkameraer op og brugte også direkte observation af herreløse katte ved at lade frivillige gå 

bestemte ruter på bestemte tidspunkter, hvor de registrerede, hvor mange katte de så på deres vej. 

Teknikkerne er beskrevet i en metodeartikel (Flockhardt et al., 2022). Desuden kan man læse om 

projektet på denne hjemmeside: https://hub.dccatcount.org/.  

Som det fremgår, når man ser nærmere på projektets hjemmeside, er de direkte registreringer af katte 

ved hjælp af vildtkameraer og observationer kun en del af projektets datagrundlag. En stor del af data 

indsamles på samme måde, som det blev gjort i vores studie, nemlig ved at spørge lokale. I det 

amerikanske projekt indsamles data dog primært ved at lokale frivilligt indtaster data via en app. 

Indtil videre er der ikke kommet nogen resultater fra det amerikanske projekt i videnskabelige artikler. 

Det kan der være mange grunde til, men en af dem kan klart være, at de foreslåede metoder er svære 

at bruge. Fx er det meget svært på grundlag af en optagelse med et vildtkamera at afgøre, om en kat 

er tam (socialiseret) eller sky (ikke-socialiseret). 

Samtidig vil det formodentlig være meget dyrt at sætte vildtkameraer op i et omfang, så man får et 

repræsentativt billede af antallet af katte i et større område såsom et land.  

Parallelt med vores studie foretog en britisk gruppe et studie, der gjorde brug af en interessant 

alternativ tilgang (MacDonald & Skillings, 2021). Lige som os brugte de rapporter fra almindelige 

https://hub.dccatcount.org/
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mennesker til at tælle katte, men i udvalgte områder kombinerede de dette med brug af eksperter, som 

brugte tid på at tælle og identificere kattene i området. Disse eksperter kunne så bidrage til at korrigere 

to fejlkilder i oplysningerne fra beboerne i området: Dels kan der være katte, som beboerne ikke ser, 

hvilket betyder, at de rapporterede tal skal justeres op. Dels kan der være katte, som beboerne troede 

var herreløse, selv om de i virkeligheden var ejerkatte, hvilket betyder, at de rapporterede tal skal 

justeres ned. 

Desværre var det britiske studie gennemført på en måde, så vi ikke kunne uddrage nogle meningsfulde 

mål for, hvor meget der henholdsvis skulle justeres op og ned. Skulle vi gentage vores eget studie, er 

der dog ingen tvivl om, at sammenligning mellem ekspertestimater med hvad almindelige mennesker 

ser, foretaget i udvalgte områder, vil kunne bidrage til at korrigere estimater baseret på rapporter fra 

almindelige mennesker. Det britiske studie var også relevant for vurderingen af vores på en anden 

måde. Sammenligner man antallet af herreløse katte estimeret i England (som er den del af 

Storbritannien, der minder mest om Danmark i forhold til befolkningstæthed og landskabstyper) med 

vores estimat for Danmark, lå de på nogenlunde samme niveau. Briterne fandt, når man korrigerer 

for arealernes størrelser, 73 % af de katte, vi fandt – hvilket er tæt på. Samtidig antog briterne, at der 

ikke er mange katte på landet, hvilket vi dokumenterer er en forkert antagelse. I lyset af det kan det 

britiske studie bruges til at sige, at vores estimat nok ikke er helt urealistisk. 

Sammenligner man vores metoder og fund med dem fra andre tilsvarende studier, hvor man tæller 

katte, kan man derfor konkludere tre ting: 1) Det ville have styrket vores metode, hvis vi lige som i 

det britiske studie havde foretaget en nærmere undersøgelse af, hvor gode almindelige mennesker er 

til at observere herreløse katte. 2) Anvendelse af vildkameraer og lignende synes ikke, når man 

undersøger bestanden af herreløse katte i større områder, at være et brugbart alternativ. 3) Vores 

undersøgelse har en stor styrke i forhold til de andre studier ved at bygge på en tilfældigt udvalgt 

stikprøve, som dækker hele det område, undersøgelsen vedrører. 

Dog kan man stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er relevant at tælle katte. Der findes 

nemlig en anden metode til at estimere antallet af katte i et område uden at tælle dem. I 

fagfællebedømmelsen var der en af bedømmerne, som meget insisterende foreslog, at vi skulle bruge 

denne metode, som bygger på såkaldt modellering (Bengtsen et al., 2016). 

Tanken bag metoden er, at man kan estimere antallet af katte i et område alene på grundlag af kattenes 

territorialadfærd og områdernes beskaffenhed og det dermed forbundne fødegrundlag. For at 

imødekomme kritikken fra bedømmeren valgte vi i artiklens diskussionsafsnit at bruge modellen til 
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at estimere antallet af katte i Danmark. Her fandt vi, at der ifølge metoden vil være ca. tre gange så 

mange herreløse katte i Danmark, som man finder, når man bruger vores metode. 

Hermed har vi en situation med såkaldt modstridende evidens, dvs. at man får forskellige og 

modstridende resultater, alt efter hvilken metode man bruger til at undersøge en sag med.  

I det konkrete tilfælde mener vi at kunne håndtere den modstridende evidens ved at argumentere for, 

at vores metode er bedre. Der er, som vi argumenterer for i artiklen, flere grunde til at være varsom 

med at tage den modelbaserede metode for gode varer i en dansk sammenhæng. Den vigtigste grund 

er, at metoden ikke tager højde for effekten af menneskers kontrol af katte og deres reproduktion. Vi 

ved, at rigtig mange og et stigende antal mennesker i Danmark kastrerer og steriliserer deres katte og 

dermed begrænser deres frie reproduktion. Samtidig bliver en del herreløse katte indfanget og enten 

videreformidlet (hvis de er socialiserede) eller aflivet (hvis de er ikke-socialiserede). I lyset af det er 

der grund til at stille sig tvivlende over for den modelbaserede metodes antagelse om, at kattenes 

naturlige adfærd og områdernes beskaffenhed alene bestemmer antallet af herreløse katte. Der er også 

en vigtig menneskelig faktor.  

Den modelbaserede metode er altså god til at fortælle, hvor mange katte der kan leve i et givet område, 

men har den svaghed, at den ikke kan tage højde for effekten af den menneskelige forvaltning af 

kattene i et område. 

Det afgørende i vores sammenhæng er dog, at vi på en (forhåbentlig) ærlig og transparent måde 

fremlægger resultaterne af alternative måder til at vurdere bestanden af herreløse katte og den 

tilhørende modstridende evidens. Dermed giver vi læseren mulighed for selv at vurdere, om 

vedkommende har mest tillid til vores eller den modelbaserede metode og de deraf følgende relativt 

forskellige resultater. 

Dette, at man tilstræber at være helt transparent om antagelser og begrænsninger ved de metoder, 

man anvender, og eventuel modstridende evidens, er efter vores opfattelse et vigtigt 

forskningsmæssigt ideal, som vi vil sige mere om i det følgende og sidste kapitel. 

3.3. Hovedkonklusioner vedrørende videnskabelige undersøgelser 

1. Der findes forskellige måder at foretage videnskabelige undersøgelser på, og hver har deres 

styrker og svagheder. 

2. Skelnen mellem eksperimentelle og observationelle undersøgelser er væsentlig, da førstnævnte 

giver bedst evidens til vurdering af årsagssammenhænge. Vi må dog ofte nøjes med 
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observationelle studier, da eksperimentelle studier kan være uetiske, dyre eller besværlige at 

gennemføre. 

3. Når man vurderer en konkret videnskabelig undersøgelse, kan man se nærmere på validiteten af 

den anvendte metode, både med hensyn til om metoden er anvendt bedst muligt, og med hensyn 

til om der er andre metoder, som ville være bedre at anvende. 

4. Ofte er der ikke et entydigt svar på, hvilken metode der er den bedste, men der kan konkret 

argumenteres for, at nogle metoder i en given sammenhæng er bedre end andre. 

5. I andre tilfælde må man ærligt konstatere, at der er modstridende evidens. 

6. Det er et vigtigt ideal for videnskabelige undersøgelser at være transparente om begrænsningerne 

i de metoder, der er anvendt. 
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4. Hvad er videnskabelig usikkerhed? 

Forskere er ikke alene om at have meninger om verdens beskaffenhed og tingenes tilstand, herunder 

om hvor mange herreløse katte, der er, og hvordan de har det. Som vi så i indledningskapitlet, er der 

en del mennesker og organisationer, som har eller har haft meninger om den sag. På den baggrund 

kan man spørge, hvad der særligt udmærker forskernes bidrag. 

En del af svaret på det spørgsmål er givet i de to foregående kapitler. I kapitel 2 har vi vist, hvordan 

det er noget særligt ved forskningen, at dens resultater bliver præsenteret i videnskabelige artikler, 

og hvad det indebærer. I kapitel 3 har vi vist, at et andet kendetegn ved forskningen er brugen af 

videnskabelige metoder, og vi har vist, at der nogle gange også kan være forskellige metoder, som 

kan bruges til at belyse en problemstilling. 

Et yderligere muligt svar på det stillede spørgsmål kunne være, at det, der udmærker forskernes 

resultater, er, at de er sande – i det omfang, de altså bygger på videnskabelige undersøgelser. Man 

kan dog hurtigt forvisse sig om, at det svar er forkert. 

For det første kan man iagttage, at forskere også inden for veterinær- og husdyrvidenskab løbende 

udfordrer og modificerer tidligere tiders sandheder.  

Et nyligt eksempel herpå er ”sandheden” om, at coronavirus hos mink ikke kan smitte til mennesker. 

Når man tidligere anså dette for en sandhed, er det fordi mink-coronavirus (MiCoV), som er et 

alphacoronavirus, alene er rapporteret hos mink. Men i starten af 2020 kom der et nyt coronavirus på 

banen i Danmark, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2 – oftest omtalt 

som Covid-19, som smitter mennesker. Dette virus fandt man ud af kunne smitte til mink og tilbage 

til mennesker. Her har vi altså et eksempel på, at biologien har udviklet sig, og at videnskaben 

efterfølgende samler op på dette. 

Metodemæssigt kan tingene også udvikle sig. Både teknologisk og teoretisk udvikler vores måle- og 

analysemetoder sig hele tiden, og de nye metoder udfordrer de tidligere etablerede resultater. Ofte 

bliver metoderne mere følsomme, som fx PCR i forhold til antigentest til påvisning af SARS-CoV-2, 

og hvis tallene sammenlignes, kan det se ud som om, at der er langt mere smitte, hvor PCR er brugt, 

end hvor antigentest er brugt. Men dette er et artefakt, som vi skal være bekendte med. Så både 

etableret viden og metoder kan blive udfordret, og der er ingen grund til at tro, at forskerne ikke vil 

blive ved med at modificere etablerede ”sandheder”.  
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Oftest er der tale om mindre justeringer inden for rammerne af en etableret forståelsesramme. Store 

videnskabelige revolutioner, hvor hele forståelsesrammen udfordres, forekommer mere sjældent. 

Inden for veterinærmedicinen er et nutidigt eksempel på en ændring af forståelsesrammen opdagelsen 

af prioner, som er en form for proteiner, der er årsagen til alvorlige smitsomme sygdomme som 

kogalskab. Denne opdagelse, som gjorde op med dogmet om, at det kun er vira, bakterier og andre 

mikroorganismer, som kan sprede sygdomme, skete i 1980’erne (for en nærmere gennemgang af 

eksemplet se Andersen et al., 2006, kap. 6). 

For det andet kan man se, at forskere, selv om de bygger på de bedste videnskabelige kilder, nogle 

gange tager fejl, når de står over for nye udfordringer. Det så man et slående eksempel på i det tidlige 

forår 2020, hvor man stod over for truslen fra Covid-19. Her var det myndighedernes opfattelse, 

underbygget af rådgivning fra Statens Serum Institut, at den nye virus ikke ville være farligere end 

de almindelige former for influenza, som vi har levet med længe, og at der derfor ikke var grundlag 

for at lukke Danmark ned. Som bekendt valgte regeringen på trods af de forskningsbaserede råd at 

lukke Danmark ned med virkning fra den 16. marts 2020, med henvisning til at sygdommen kunne 

være farligere, end man umiddelbart troede. Efterfølgende viste det sig efter de flestes, og også de 

fleste forskeres, opfattelse at være en rigtig strategi. 

Når forskerne, som rådgav regeringen i starten af marts 2020, ikke havde den fulde sandhed om det 

nye virus, som på det tidspunkt via bl.a. skiturister var på vej ind i Danmark, skyldes det videnskabelig 

usikkerhed. På det tidspunkt manglede der forskning, men selv godt to år senere, hvor der har været 

forsket rigtig meget i Covid-19, er der masser af ting, som man ikke ved om sygdommen.  

I lyset af eksemplet med Covid-19 kan man se, at videnskabelig usikkerhed er et vilkår, når det drejer 

sig om forskning og forskningsbaseret rådgivning. Forskerne kan ikke levere den endelige sandhed, 

men de kan komme med gode bud på, hvad der er op og ned i forhold til sygdommen, og de kan efter 

bedste evne gøre rede for den videnskabelige usikkerhed. 

Så et godt bud på, hvad der er særligt ved videnskaben ud over, at dens resultater bliver trykt i 

videnskabelige tidsskrifter, og at den bygger på videnskabelige metoder, er, at den kender og fortæller 

om den videnskabelige usikkerhed. Temaet for dette kapitel er derfor videnskabelig usikkerhed. 

Vi vil bygge kapitlet op omkring en skelnen mellem tre former for videnskabelig usikkerhed: empirisk 

usikkerhed, teoretisk usikkerhed og værdimæssig usikkerhed. Forskellen mellem de tre kan illustreres 

ud fra eksemplet med Covid-19.  
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Den empiriske usikkerhed vedrører, om der er indsamlet nok og gode nok data inden for rammerne 

af den anvendte metode. I forhold til Covid-19 var der fx i perioder stor usikkerhed om, hvor mange 

smittede der var i Danmark, da man ikke vidste, hvor repræsentativ gruppen af testede var for den 

samlede befolkning. Dette kunne man delvist have imødekommet ved at øge testkapaciteten og 

opfordre alle mennesker til at lade sig teste. 

Den teoretiske usikkerhed vedrører derimod, om emnet er undersøgt med de rigtige metoder, ud fra 

de rigtige teorier og begreber. I forhold til Covid-19 har der fx i perioder været usikkerhed om, 

hvordan sygdommen smitter – om smitten fx er luftbåren. 

Endelig vedrører den værdimæssige usikkerhed, hvordan værdier med relation til en problemstilling 

defineres og anvendes. I forhold til Covid-19 var der fx stor værdimæssig usikkerhed om, hvordan 

hensynet til svage gruppers sikkerhed skulle vægtes i forhold til opretholdelsen af samfundets 

forskellige funktioner, eller hensynet til at isolere folk, så de ikke blev syge af virus imod at lade folk 

ses, så de ikke blev syge af depression. 

I resten af dette kapitel vil vi se nærmere på de tre former for usikkerhed med udgangspunkt i de to 

katteartikler. 

4.1. Empirisk usikkerhed 

Empirisk usikkerhed opstår, når der er begrænsninger i forhold til at indsamle data i tilstrækkelig 

mængde eller af en tilstrækkelig kvalitet. Disse begrænsninger bunder typisk i begrænsede ressourcer. 

I et forskningsprojekt har man altid et begrænset antal midler til rådighed. 

Tager vi til en start projektet om antallet af herreløse katte (Nielsen et al., 2022), så kunne vi, hvis 

der havde været mere tid, flere hænder og andre ressourcer til rådighed, på en række punkter have 

skaffet en større mængde data. Vi kunne fx have fået dobbelt så mange besvarelser om antallet af 

observerede katte, hvis vi havde haft dobbelt så mange studerende, eller de studerende havde været 

afsted i to weekender i stedet for en. 

I forhold til den form for empirisk usikkerhed, vi her taler om, er det muligt ved hjælp af statistiske 

metoder at kvantificere usikkerheden. Således er der i tabel 5 og 6 i Nielsen et al. (2022) anført både 

standardafvigelser og 95 % konfidensintervaller, som er mål på den videnskabelige usikkerhed. De 

fortæller begge om usikkerhed og giver lidt samme historie. Nogle foretrækker standardafvigelser, 

som udtrykker spredningen i stikprøven, mens andre bruger ”fortolkningen” heraf, som er 95 %-

konfidensintervallet: Hvis vi havde gentaget tællingerne 100 gange i forskellige stikprøver (områder), 
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så ville 95 af værdierne ligge i det angivne interval. Mange mere ”anvendelsesorienterede” forskere 

bruger dette tal, fordi det måske kan være nemmere at forstå end standardafgivelsen, som dog kan 

være mere relevant, hvis man gerne selv vil lave andre beregninger (hvordan I beregner disse værdier, 

vil blive gennemgået i statistikkurser på uddannelsen). 

På andre punkter vil det kun være muligt at bedømme den empiriske usikkerhed ud fra et kvalitativt 

skøn. Det kan ses i artiklen om graden af velfærdsproblemer, de herreløse katte oplever (Thuesen et 

al., 2022).  

Her er grundideen at måle kattenes ernæringstilstand, forekomsten af forskellige læsioner og 

forekomsten af infektioner med forskellige parasitter og virussygdomme, som kan påvirke kattenes 

velfærd. I forhold til at realisere ideen er der en række begrænsninger med hensyn til, hvilke data der 

bliver undersøgt og fremlagt. For eksempel bliver der fremlagt data vedrørende to specifikke vira, 

FIV og FeLV og vedrørende fire typer af såkaldte ektoparasitter, lopper, lus, flåter og øremider, mens 

der ikke bliver fremlagt resultater vedrørende hyppigt forekommende vira og parasitter såsom 

calicivirus, lungeorm og bændelorm. Dermed mangler der data om en række faktorer, som også kan 

påvirke både ernæringstilstand og generelt velbefindende hos kattene.  

At sige, at der forekommer empirisk usikkerhed i en videnskabelig undersøgelse, er ikke 

nødvendigvis en kritik. Kvaliteten af data kan altid forbedres. Det afgørende er, at kvaliteten er 

gennemskuelig. 

For så vidt den videnskabelige usikkerhed kan måles, vil den typisk blive præsenteret i en artikels 

resultatafsnit. De mere kvalitative overvejelser over den empiriske usikkerhed vil derimod typisk 

blive præsenteret i diskussionsafsnittet (se afsnit 2.2.2 for en nærmere gennemgang af de forskellige 

afsnit, der indgår i en videnskabelig artikel). 

4.2. Teoretisk usikkerhed 

Mens den empiriske usikkerhed er nem at gøre noget ved, hvis bare man har ressourcerne, så er den 

teoretiske usikkerhed langt mere uhåndterbar. Den handler nemlig om, hvorvidt man har forstået en 

problemstilling godt nok til, at man kan undersøge den empirisk. 

Teoretisk usikkerhed kan være mere eller mindre omfattende. Et eksempel på en meget omfattende 

teoretisk usikkerhed så man i 1980’erne, da kvægsygdommen kogalskab viste sig i England. Det er 

en såkaldt prionsygdom (omtalt i afsnittet ovenfor), hvor smitstoffet er et særligt protein. På det 

tidspunkt kendte de ansvarlige læger og dyrlæger ikke til prionsygdomme – for dem var alle 
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smitsomme sygdomme enten båret af vira, bakterier, parasitter eller andre DNA- eller RNA-

indeholdende mikroorganismer. Der var dermed en fundamental mangel i de teorier, man gik til 

problemet med, og derfor var det svært at finde ud af, hvordan sygdommen kunne smitte mellem køer 

og om, og i givet fald hvordan, den kunne smitte til mennesker.  

I forhold til de to katteartikler, vi her fokuserer på, er der, som ovenfor omtalt også teoretisk 

usikkerhed.  

For eksempel er der i forhold til undersøgelsen om antallet af herreløse katte, som vi så tidligere, en 

vis usikkerhed med hensyn til, om katte altid lever tæt på mennesker, og med hensyn til, om man kan 

skelne mellem ejerkatte og herreløse katte og mellem socialiserede og ikke-socialiserede herreløse 

katte. Disse former for usikkerhed er ikke så omfattende som i eksemplet med kogalskab. Det er 

muligt, både ved hjælp af eksisterende litteratur og ved yderligere undersøgelser at få disse 

usikkerheder mindsket. 

I forhold til undersøgelsen af velfærden hos de ikke-socialiserede katte er der en mere omfattende 

usikkerhed i forhold til at afgøre, hvad der betyder noget for, om herreløse katte har det godt eller 

skidt. Vi ville i undersøgelsen gerne finde ud af, hvordan kattene oplever forskellige belastninger i 

form af afmagring, virusinfektioner og parasitter. Det er muligt at måle kattes adfærdsreaktioner og 

deres overlevelse, men der findes ikke noget direkte mål for, hvordan en kat (eller noget andet dyr) 

har det. Vores forskning, og meget andet forskning i dyrevelfærd, er derfor nødt til at bygge på en 

række antagelser om, hvordan dyrene oplever forskellige typer af belastninger. 

I vores undersøgelse (Thuesen et al., 2022) gør vi disse antagelser meget tydelige, idet vi i tabel 1 

beskriver, hvordan vi klassificerer den velfærdsmæssige effekt af forskellige typer af belastninger, 

som har tre grader: ingen, mindre og stor (none, minor og major): 

  



 

 

44 

 

Figur 6. Gengivelse af tabel 1 fra Thuesen et al. (2022). 

For nogle af værdierne i skemaet er der opbakning fra litteraturen, for eksempel om effekten på katte 

af forskellige grader af parasitbelastning. Samtidig har vi et afsnit i den del af diskussionen, hvor 

studiets begrænsninger bliver gennemgået, hvor vi klart deklarerer usikkerheden: ”En vis grad af 

subjektivitet vil være forbundet med en opdeling som denne, og kategorien ’major’ er meget bred. 

Det er dog vores synspunkt, at uden en sådan skelnen, ville vore resultater være mere misvisende, 

end de er nu. For de, som er uenige med vores opdeling, er det muligt at se de bagvedliggende tal” 

(Thuesen et al., 2022, s. 11-12). 

Emnet dyrevelfærd, som vi her er inde på, fører os samtidig ind på det værdimæssige område og 

bringer os derfor ind på den værdimæssige usikkerhed. 

4.3. Værdimæssig usikkerhed 

Når man udtaler sig om velfærden for en bestemt gruppe dyr – i dette tilfælde herreløse ikke-

socialiserede katte i Danmark – fremfører man en værdidom. Man siger noget om, hvor god eller 

dårlig en situation er for dyrene. Som det fremgår af kapitel 3 i Sandøe og Christiansen (2008), er der 

forskellige teorier om det gode liv for dyrene: hedonisme, perfektionisme og præference-teori. Alt 

efter hvilken teori, man anvender, vil man lægge vægt på forskellige ting som værende af betydning 

for dyrene. Samtidig kan der, som det fremgår, også være forskelle blandt tilhængere af hedonismen 

på, hvilke tilstande man tæller med. Indtil for nylig var fokus primært på at undgå smerte og andre 

former for lidelse, mens der i de senere år også er kommet fokus på positiv velfærd og muligheder 

for at udfolde naturlig adfærd. 

Undersøgelsen af velfærden hos de herreløse ikke-socialiserede katte er klart baseret på nogle 

antagelser af værdimæssig betydning. For det første bygges der på en bestemt teori om dyrevelfærd, 
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som kaldes the Five Domains Model (Mellor et al., 2020). Denne model bygger klart på hedonismen, 

da alle input i modellen leder frem til en vurdering af dyrenes oplevelser (i modellen betegnet som 

”the mental domain”). For det andet følger det af undersøgelsens natur, hvor alle data stammer fra 

døde katte, at det kun er muligt at sige noget om mulige ubehagelige tilstande hos kattene relateret til 

ernæring og sundhed.  

I artiklen gøres der tydeligt rede for disse værdimæssige antagelser. Når det er sagt, er det også vigtigt 

at tilføje, at hovedparten af bekymringerne, som kommer til udtryk vedrørende de herreløse katte, 

netop drejer sig om lidelser forbundet med sult og sygdom. Når det derimod drejer sig om at kunne 

udfolde naturlig adfærd, synes de herreløse katte på mange måder at være bedre stillet end ejerkatte 

– især de ejerkatte, der holdes i lejligheder, uden muligheder for at komme ud.  

Havde der derimod været tale om en undersøgelse af grises velfærd, hvor man udelukkende 

fokuserede på, om dyrene var underernærede, havde skader eller var inficeret med vira og parasitter, 

ville der være grund til at påpege en væsentlig værdimæssig usikkerhed. Denne usikkerhed ville dels 

dreje sig om, hvilken velfærdsdefinition, der blev gjort brug af. Dels ville den, selv hvis man alene 

tog udgangspunkt i en hedonistisk definition af velfærd, dreje sig om fravær af en række indikatorer 

for andre former for ubehag, fx kedsomhed og frustration, og for positive oplevelser. 

Forskere har typisk deres egne meninger om, hvad der er god og dårlig velfærd, og om andre 

værdispørgsmål, fx med hensyn til bæredygtighed. Det er der intet forkert i. Til gengæld er det vigtigt 

at være 100 % transparent i forhold til disse meninger, i det omfang det påvirker en undersøgelses 

udformning. Hvis det bliver gjort klart, hvad der bliver taget for givet rent værdimæssigt, vil de 

læsere, der har andre værdier vide, at det, de går op i, ikke er dækket af undersøgelsen. Endvidere vil 

det blive klart, at dette ikke er noget, som kan begrundes videnskabeligt. 

Samtidig kan forskere også have interesser i en sag, som kan påvirke deres dømmekraft. Fx kan det 

betyde noget, hvem der har betalt for forskningen. Derfor er det anført i artiklerne, som vi her har 

fokuseret på, at undersøgelserne har fået støtte af en række dyreværnsorganisationer. Dette er ikke 

den store sag i dette tilfælde; men når det kommer til artikler, som undersøger virkningen af 

forskellige former for medicin, er det helt afgørende, at eventuelle sammenfald mellem forskernes og 

virksomhedernes interesser bliver deklareret. 

Det er en illusion at tro, at en forsker kan være 100 % objektiv; og derfor bør forskere i stedet så vidt 

muligt forsøge at deklarere de værdimæssige antagelser og interesser, de tager med sig ind i 

forskningen. 
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4.4. Hvordan foretager I en vurdering af den videnskabelige usikkerhed? 

Når I i jeres arbejde skal vurdere den videnskabelige usikkerhed af de kilder, I bruger, er det vigtigt 

at tage udgangspunkt i jeres problemformulering. I skal således primært vurdere, om der en 

usikkerhed, som er af betydning for at kunne afgøre, om I på baggrund af kilderne får svar, som gør 

det muligt med sikkerhed at svare på jeres problemformulering. Og hvis ikke, skal I gøre rede for, 

hvor usikkerhederne ligger. 

Forestil jer, at I skulle skrive en opgave om, hvorvidt der i Danmark er en overflod af herreløse katte, 

som er udfordret velfærdsmæssigt. Så ville det være rimeligt at fokusere på følgende: 

I forhold til antallet af katte skulle I for det første sige, at der klart er en vis empirisk og teoretisk 

usikkerhed, som gør, at man ikke med sikkerhed kan sige, om der i Danmark er 70.000 eller 110.000 

herreløse katte, men at der, selv når man tager usikkerhederne i betragtning, efter alt at dømme er 

langt færre herreløse katte, end man hidtil har antaget. 

I forhold til kattenes velfærd vil det med hensyn til den empiriske usikkerhed være rimeligt at anføre, 

at det ikke er alt med relevans for de herreløse ikke-socialiserede kattes velfærd, som er blevet 

undersøgt. Derfor er der klart en vis empirisk usikkerhed forbundet med konklusionen om, at kattene 

generelt har en god velfærd. 

I forhold til den værdimæssige usikkerhed ligger der, som det fremgår ovenfor, en del begrænsninger 

i undersøgelsen af de herreløse ikke-socialiserede kattes velfærd. Hvis jeres problemformulering 

baserer sig på en hedonistisk velfærdsdefinition, og hvis fokus endvidere er på graden af lidelser hos 

kattene, vil disse begrænsninger være af mindre betydning. Dog vil der kunne være mulige problemer 

i relation til stress og frygt hos kattene, som ikke er dækket af undersøgelsen, og dette skal selvfølgelig 

bemærkes. 

Desværre er det ikke altid, at videnskabelige undersøgelser bliver præsenteret på en måde, hvor den 

videnskabelige usikkerhed bliver lagt tydeligt frem. Det gælder især i forhold til den værdimæssige 

usikkerhed. Fx er der rigtig mange videnskabelige artikler, hvor begrebet ”dyrevelfærd” bruges 

ureflekteret. Det er derfor vigtigt, at I, når I læser en videnskabelig artikel, selv forholder jer til, hvilke 

typer af usikkerhed, der er i det rapporterede studie, og om den faktiske usikkerhed har større 

betydning for troværdigheden af artiklens konklusioner, end forfatterne påstår.  
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Det kan virke lidt underligt, at forskerne, som typisk er dem, der ved mest om et område, altid skal 

betone usikkerheden i deres viden. Men som den franske oplysningsfilosof Voltaire sagde, så er 

usikkerhed godt nok en ubehagelig tilstand; men vished er absurd. 

4.5. Hovedkonklusioner vedrørende videnskabelig usikkerhed 

1. Et væsenstræk ved videnskabelige undersøgelser inden for det veterinærfaglige og tilgrænsende 

områder er, at de fokuserer på og fremlægger mulig videnskabelig usikkerhed. 

2. Der findes tre former for videnskabelig usikkerhed: 

a. Empirisk usikkerhed, der vedrører, om der er indsamlet nok og gode nok data inden for 

rammerne af den anvendte metode. 

b. Teoretisk usikkerhed, som vedrører om emnet er blevet undersøgt med velegnede 

metoder, ud fra valide teorier og begreber. 

c. Værdimæssig usikkerhed, som vedrører hvordan værdier med relation til en 

problemstilling defineres og anvendes. 

3. Når I skal vurdere den videnskabelige usikkerhed for kilderne i jeres arbejde, er det vigtigt, at I 

tager udgangspunkt i jeres problemformulering og ser på, hvilken måde usikkerheden kan påvirke 

det, som I fokuserer på. 

4. I skal altid efter bedste evne gøre rede for den videnskabelige usikkerhed, herunder for eventuel 

modstridende evidens. 
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5. Hvordan laver man et litteraturstudie? 

De foregående kapitler præsenterede en række værktøjer til at forstå, hvordan man kan vurdere 

kvaliteten af en videnskabelig artikel. Vi så i afsnit 2.2.3, at der groft sagt er to typer videnskabelige 

artikler: Primær-artikler og review-artikler. Review-artikler samler den eksisterende litteratur om et 

givet emne. Primær-artikler præsenterer derimod nye data, men også her, er det nødvendigt at 

forklare, hvorfor den undersøgelse, der præsenteres i artiklen, er relevant. Derfor indeholder langt de 

fleste primær-artikler også et mini-review, der har til formål at overbevise læseren om, at de nye 

resultater bidrager væsentligt til den eksisterende litteratur.  

Mere generelt er evnen til at fremstille et overblik over den eksisterende litteratur om et givet emne 

central for alt akademisk arbejde. Dette afspejles i studieordningerne på de veterinær- og 

husdyrfaglige uddannelser, der indeholder krav om, at I som studerende skal lære at udarbejde et 

litteraturreview, og som tidligere nævnt er bacheloropgaven typisk opbygget udelukkende som et 

litteraturstudie. 

I dette kapitel, bygger vi derfor videre på de foregående kapitler, og introducerer værktøjer, der kan 

hjælpe jer til selv at lave et litteraturreview (fremstillingen er til dels baseret på et tidligere arbejde, 

Goddiksen, Nielsen & Sandøe (2017)). Særligt skal vi se på tre vigtige skridt i processen: 

- Udvælgelse af kilder til review 

- Sammenstykning af resultater, der supplerer hinanden 

- Håndtering af modstridende evidens      

Som i de tidligere kapitler tager vi udgangspunkt i artiklerne om ikke-socialiserede herreløse katte i 

Danmark, her særligt artiklen om deres velfærd. I artiklens introduktion finder vi følgende overblik 

(tallene i [ ] er referencer, TNR er en forkortelse for trap, neuter and return, som er en metode til 

forvaltning af herreløse katte, hvor disse indfanges og får et helbredstjek, hvorpå de sunde af dem 

neutraliseres og genudsættes): 

”Evidence-based knowledge and understanding of how unsocialised cats fare is currently 

limited. In a focused literature search we identified 15 studies that directly or indirectly 

focus on the welfare of unsocialised cats, from Australia [4], Belgium [8, 9], Canada [10], 

Israel [11], Iran [12], Italy [13], France [14], Japan [15, 16], Malaysia [17], Mexico [18], 

Puerto Rico [19], and the USA [10, 20, 21]. These differed in their methodologies: three 

used visual observation of the cats (which was sometimes supplemented with photo or 
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video capture) [15,16, 19], one was based on questionnaires completed by feeding hosts 

[11], six examined the animals and/or took blood samples from them during anaesthesia, 

mostly as part of a TNR programme [8, 10, 13, 14, 20, 21], and four investigated only, or 

mainly, euthanised cats [4, 12, 17, 18]. One, based on TNR [9], also included necropsy of 

euthanised cats. 

Nearly all the studies lacked a clear focus on unsocialised cats and their welfare. Some 

explicitly included a range of different kinds of cats, including owned companion animals. 

Even in the studies with a focus on free-ranging cats, clear distinctions were rarely drawn 

between socialised and unsocialised unowned cats. Also, some of the studies looked at 

managed unsocialised cats from ‘cat colonies’. 

In addition, many of the studies were not focused on cat welfare as such. They investigated 

the unowned cats as potential vectors of viral disease [8 – 10, 14, 21] or parasites [12 ,17 , 

18, 20]. One study [13] focused narrowly on otitis externa and used unowned cats mainly 

to study the disease and assess the risks to companion cats with outdoor access. The 

remaining five studies, which did have a clear focus on the welfare of unowned cats [4, 11, 

15, 16, 19], presented very different conclusions to which we will return in the discussion. 

All five had two main limitations: (1) nearly all the cats were from urban areas, and (2) the 

extent to which the cats were socialised or unsocialised was unclear.” (Thuesen et al 2022, 

s. 2) 

Som der fremgår, er det primære formål med dette korte review at vise, at vores viden om ikke-

socialiserede herreløse kattes velfærd er begrænset, og dermed vise læseren, at de empiriske 

resultater, der præsenteres senere i artiklen er nye og interessante. De eksisterende kilder, grupperes 

på forskellig vis for at illustrere både deres styrker og svagheder. Først grupperes de efter, hvor data 

er indsamlet, og forfatterne viser, at de dækker forskellige geografiske områder (og det siges dermed 

implicit, at Danmark endnu ikke er dækket). Herefter grupperes kilderne, efter hvilke typer data der 

er indsamlet, for at vise deres diversitet. Til sidst påpeges manglen på en klar skelnen mellem kattenes 

tilknytningsforhold til mennesker, herunder forskellen på socialiserede og ikke-socialiserede 

herreløse katte. Alt sammen for at vise, hvordan artiklens resultater kan bidrage med noget nyt til 

litteraturen.      

Selvom dette review er relativt kort, ligger der et stort arbejde bag. Det bør i den forbindelse også 

nævnes, at der i artiklens diskussionsafsnit (underafsnit 4.2) er en mere dybtgående diskussion på ca. 

1100 ord af fundene fra disse artikler sammenlignet med artiklens resultater. 
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Vi skal i de følgende afsnit se nærmere på, hvordan man laver et godt litteraturreview. 

5.1. Emne og formål med et review  

Det første skridt i et litteraturreview er at finde ud af, hvad det præcist skal handle om, og hvad 

formålet med reviewet er. Det præcise emne for reviewet vil afgøre, hvilke kriterier vi skal søge 

litteratur efter, og formålet er blandt andet med til at afgøre, hvor grundig og bred søgningen skal 

være. 

Reviews kan have flere forskellige formål. Det korte review, vi så på i forrige afsnit, skulle vise 

læseren, hvorfor hovedartiklens empiriske resultater var interessante. Nogle reviews har andre formål. 

I en review-artikel er formålet ofte enten at teste en eller flere hypoteser, eller vise den historiske 

udvikling i forskningen inden for et givet emne. Andre reviews er handlingsanvisende. Man kan fx 

opsummere forekomsten af antibiotikaresistens i produktionen af en bestemt form for kød, hvor det 

først vises, hvilke antibiotikaresistente bakterier der giver anledning til mest antibiotikaresistens 

(EFSA AHAW Panel, 2022), med efterfølgende forslag til, hvad der kan (eller i dette tilfælde ikke 

kan) gøres ved problemet (EFSA AHAW Panel, 2021).   

Alt afhængigt af formålet med reviewet, kan det være mere eller mindre vigtigt, at man i 

litteratursøgningen får fundet al relevant litteratur. Hvis man har som en målsætning, at reviewet skal 

dække al relevant litteratur, er det særligt vigtigt, at lave et såkaldt systematisk review, der bygger på 

en systematisk søgning af litteraturen efter en veldokumenteret søgestrategi og en systematisk 

sortering af de fundne kilder efter klart definerede inklusionskriterier. Der findes forskellige 

internationale retningslinjer for systematiske reviews, der i detaljer beskriver hvert skidt i processen 

(se https://prisma-statement.org/ ). I visse tilfælde kan det desuden komme på tale at lave en såkaldt 

meta-analyse, altså (groft sagt) at trække de originale data ud af alle studier om samme spørgsmål, 

og foretage en samlet dataanalyse på det kombinerede, langt større, datasæt. Reviews, der ikke 

indeholder en meta-analyse kaldes kvalitative reviews.  

Studerende på de veterinær- og husdyrvidenskabelige uddannelser forventes generelt ikke at kunne 

lave et komplet systematisk review, eller en meta-analyse. Derimod forventes I, for eksempel i jeres 

bachelorprojekt, at kunne lave et kvalitativt review af en stor, men ikke nødvendigvis komplet, 

samling videnskabelige kilder om et bestemt emne. 

Det var netop sådan et review, vi så på i forrige afsnit. Reviewet byggede på en grundig søgning i de 

videnskabelige databaser omtalt i kapitel 1 efter en række præ-definerede søgeord, fx ”feral cat”, 

”stray cat”, ”unowned cat”, ”animal welfare”. Desuden blev der fundet yderligere referencer via 

https://prisma-statement.org/
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litteraturlisterne i de fundne artikler. Litteratursøgningen gav i dette tilfælde en bruttoliste med 65 

videnskabelige artikler, der potentielt kunne inddrages i det endelige review. Det kan synes voldsomt 

med så mange artikler, men det er ikke ualmindeligt, at man står med rigtig mange kilder efter den 

indledende søgning. Udfordringen bliver nu at få sorteret i alle disse kilder uden at skulle læse dem 

alle grundigt igennem.     

I dette kompendie går vi ikke i detaljer med, hvordan man søger litteratur. Der findes udmærkede 

vejledninger og kurser andre steder (se fx Dahl et al. (2016). Københavns Universitetsbibliotek 

udbyder desuden kurser i litteratursøgning, se mere på bibliotekets hjemmeside, 

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/koebenhavns-

universitetsbibliotek/biblioteksadgang/Sider/default.aspx ).                             

5.2. Udvælgelse af kilder til review 

Når man skal finde de mest relevante kilder blandt et stort antal potentielle kandidater, er der flere 

mulige sorteringsparametre, der alle kan kombineres. Ofte vil man først sortere efter emne – handler 

artiklerne om præcis det, man er ude efter? Ofte kan dette afgøres ud fra artiklernes abstract. Man kan 

også sortere efter alder, og for eksempel se bort fra alle artikler udgivet før en bestemt dato. Dog skal 

man kunne argumentere for, hvorfor de ældre studier er mindre relevante i dag. Man kan også sortere 

efter, hvilke metoder, der er anvendt i studiet, og for eksempel frasortere alle kilder, der ikke lever op 

til nogle på forhånd klart definerede krav til metoden.  

I princippet kan man også sortere efter, hvilken konklusion kilderne når frem til, og, for eksempel, 

frasortere alle kilder, der ikke støtter ens foretrukne synspunkt. Denne strategi kan gøre det nemt at 

konstruere et klart argument, men det bliver også et svagt argument, da man jo formentlig har 

frasorteret kilder med væsentlige indvendinger. Strategien vil desuden kunne betragtes som et brud 

på god videnskabelig praksis (Goddiksen & Johansen, 2017), medmindre det fremgår meget klart, 

hvad man har gjort, og hvorfor man har gjort det.      

Det var Peter, som stod for at lave reviewet til artiklen om de ikke-socialiserede herreløse kattes 

velfærd. Han gik igennem alle 65 artikler en for en. Artiklerne havde han fået samlet på en liste i 

programmet Papers, hvori han også havde fået lagt pdf-versioner af alle artikler. Ved hjælp af en 

farvekode (grøn=helt sikkert relevant, gul=måske relevant og rød=irrelevant) klassificerede han 

artiklerne i forhold til, om de havde noget at sige om det spørgsmål, som den planlagte artikel skulle 

handle om, nemlig herreløse kattes velfærd. Her ses det øverste af den kodede liste (som det fremgår 

er artiklerne ordnet efter udgivelsestidspunkt med de nyeste øverst): 

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/koebenhavns-universitetsbibliotek/biblioteksadgang/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/koebenhavns-universitetsbibliotek/biblioteksadgang/Sider/default.aspx
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Figur 7. En del af Peters samling af artikler vedrørende herreløse katte fra programmet Papers, ordnet efter udgivelsesår, 

kodet med farver efter relevans. 

Den første kodning skete udelukkende på grundlag af artiklernes abstract. I anden runde læste Peter 

og førsteforfatteren til artiklen alle de artikler, der var blevet kodet med grønt eller gult, og udvalgte 

på den baggrund de 15 artikler, som indgår i det endelige review. For at kunne gøre dette på en 

ordentlig måde, er det helt afgørende at have et klart forskningsspørgsmål og nogle deraf afledte 

kriterier for at inkludere eller ekskludere artikler. De to centrale kriterier var her: at artiklerne 

handlede om herreløse katte, og at der blev målt eller vurderet træk ved kattene, som er relevante for 

en vurdering af deres velfærd. 

5.3. Supplerende og modstridende evidens 

Når man har fået kogt sin bruttoliste ned til de mest relevante kilder, er det tid til at se på, hvordan de 

kan kombineres til at sige noget om det spørgsmål, man søger at besvare i reviewet. Denne proces 

består groft sagt af tre skridt, der måske skal gentages efter behov.  

For det første skal man have læst hver enkelt kilde og uddrage de vigtigste resultater og væsentligste 

usikkerheder. Med hensyn til det sidste er det nyttigt at trække på de forskellige begreber om 

videnskabelig usikkerhed, der blev introduceret i det foregående kapitel. 
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For det andet skal man finde ud af, a) hvilke kilder, der supplerer hinanden, og hvordan de supplerer 

hinanden, og b) om der er modstridende evidens, altså kilder, der modsiger hinanden (jf. kapitel 

3.2.3).  

Arbejdet med at stykke de forskellige kilder sammen til et større billede kan ofte lede til, at man bliver 

opmærksom på et hul i den litteratur, man sidder med. Eksempelvis fandt forfatterne til reviewet om 

ikke-socialiserede herreløse katte ingen artikler, som så bredt på kattenes velfærd – typisk var der 

fokus på en eller to sygdomme. Desuden var der ingen af artiklerne, der fokuserede specifikt på ikke-

socialiserede herreløse katte. Det kan derfor blive relevant at vende tilbage til bruttolisten af kilder 

og se, om der er noget af det, man i første omgang sorterede fra som irrelevant, der alligevel skal 

med, eller ligefrem gå tilbage og lave yderligere søgninger i databaserne. Hvis disse søgninger ikke 

giver resultat, kan det være vigtigt at notere i reviewet, at der et er hul i litteraturen (som man evt. 

selv kan søge at udfylde, hvis man har mulighed for at trække på egne resultater, således som Peter 

m.fl. i dette tilfælde havde).   

For de tredje skal man have afgjort, hvordan man vil håndtere eventuelt modstridende evidens. 

Hvordan man gør det, skal vi se på i næste afsnit, men udfaldet kan naturligvis have betydning for, 

hvordan de andre kilder ”sættes sammen”. Processen med at lave et review er altså ikke altid lineær. 

Nogle gange fører et skridt frem til, at man tager to skridt tilbage for at komme videre i den rigtige 

retning. 

Vi skal se på forskellige strategier til at sammenstykke resultater, der supplerer hinanden, i afsnit 5.5, 

men først vil vi se på håndtering af modstridende evidens. I de 15 artikler, der indgik i reviewet om 

ikke-socialiserede herreløse kattes velfærd, var der ikke direkte modstridende evidens. Forfatterne 

nævner godt nok, at de fem studier, der direkte omhandler herreløse kattes velfærd bringer ”meget 

forskellige konklusioner”, men de kommer også fra fire vidt forskellige lande (Australien, Japan, 

Puerto Rico og Israel), og de to, der tilnærmelsesvis dækker samme område, Japan, måler ikke på helt 

de samme parametre. I diskussionsafsnittet nøjes forfatterne derfor med at påpege den potentielle 

modstrid i litteraturen og opfordrer til, at der laves flere undersøgelser af sammenhængen mellem 

klimatiske forhold og velfærd hos ikke-socialiserede herreløse katte.  

I andre tilfælde slipper man ikke helt så let.                      

5.4. Håndtering af modstridende evidens 

Processen med at kombinere supplerende evidens kan minde om at lægge et puslespil uden forlæg. 

Udfordringen er at finde ud af, hvordan de forskellige ”brikker” (kilder) passer sammen, og hvilket 
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billede de danner. Håndtering af modstridende evidens kan derimod minde om at have to forskellige 

puslespilsbrikker, der skal ligge på samme plads. Udfordringen bliver så at finde ud af, hvilken brik 

man vil vælge, hvilket kan have stor betydning for det samlede billede.  

Som eksempel på modstridende evidens kan vi se på et spørgsmål, som blev aktuelt i midten af 

2010’erne: Er det ud fra en dyrevelfærdsmæssig og dyreetisk synsvinkel acceptabelt at producere og 

sælge æg fra høner, som lever i bure, såkaldte ”buræg”. 

En række dyreværnsorganisationer med Dyrenes Beskyttelse i spidsen havde i en årrække presset på 

for at få dagligvarekæderne i Danmark til at holde op med at sælge buræg. Dansk Supermarked, der 

blandt andet står bag Føtex og Netto, valgte som den første kæde i 2016 at udfase salget af buræg. 

Efterfølgende fulgte de øvrige danske supermarkedskæder efter. 

Der er mange faktorer, der kan være afgørende for, om man vil føre en bestemt vare i et supermarked. 

Hvordan opfatter kunderne varen? Er der hensyn til klima eller menneskerettigheder, der gør varen 

problematisk? Hensyn til dyrevelfærd kan desuden være centrale. Billeder af blege burhøns med 

tydelige hakkeskader, der står klemt sammen i små bure, er ikke svære at finde på nettet. Det samme 

er billeder af flotte fritgående høns med plads imellem sig. Man får derfor let det indtryk, at burhøns 

har det skidt sammenlignet med andre. Men hvordan klarer de forskellige opstaldningsformer sig i en 

mere systematisk sammenligning af deres effekt på æglæggerhøners velfærd? Endnu en gang er vi 

her stødt på et emne, der er skrevet virkelig mange videnskabelige artikler om.  

Kommercielt producerede æg kommer groft sagt i tre forskellige kategorier, alt efter hvilken 

opstaldning æglæggerne går i: Buræg, hvor hønerne går i bure, der siden 2012 i EU har skullet være 

berigede; skrabeæg, hvor de går i grupper i store åbne haller eller i volierer; og fritgående (herunder 

de økologiske), hvor de tillige har adgang til et udeareal. Det er ikke svært at finde videnskabelige 

artikler, der kan bruges til at understøtte påstanden om, at hver af disse tre typer opstaldning er den 

bedste for æglæggernes velfærd. En artikel fra 2003 konkluderer eksempelvis, at fritgående høns er 

mindre stressede end burhøns (Shini, 2003). Stress ses ofte som et velfærdsproblem, så ud fra dette 

studie kunne man argumentere for, at det vil gavne dyrevelfærden at udfase buræg fra detailhandlen. 

Dog kan man også finde studier, der ikke finder nogen signifikant forskel på stressniveauerne blandt 

burhøns og fritgående høns (Mench et al., 1986), og endda studier, der indikerer, at æglæggere i 

berigede bure i gennemsnit er mindre stressede end i andre staldsystemer. Hvis man i midt-10’erne 

søgte kilder om æglæggeres velfærd, ville man som noget af det første støde på en review-artikel af 

Lay og kolleger, der dækker mere end 200 primærartikler om emnet (Lay et al., 2010). I artiklen 
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håndteres den modstridende evidens for, hvor stressniveauerne er størst, ved at sige, at de mange 

studier tilsammen viser, at spørgsmålet ikke er synderligt interessant: det væsentligste samlede 

resultat fra de mange studier er ikke de små forskelle, der måske er fra et staldsystem til et andet, men 

derimod, at de stressniveauer og forekomsten af problemadfærd såsom fjerpilning og kannibalisme, 

man sammenligner, alle er høje. Så dyrevelfærden er et problem i alle staldtyper.  

På andre parametre viser litteraturen dog, ifølge Lay og kolleger, at der er væsentlige forskelle mellem 

staldtyperne. For eksempel har æglæggere i berigede bure i gennemsnit færre fodproblemer og lavere 

dødelighed end i andre konventionelle staldtyper. Derimod har fritgående æglæggere i gennemsnit 

bedre mulighed for at udføre naturlig adfærd, hvilket kan være positivt for deres velfærd. Dog har 

denne mulighed en pris i form af større risiko for infektion med parasitter og høj risiko for brud på 

brystbenet. Hvordan disse parametre skal vægtes i en samlet velfærdsvurdering afhænger bl.a. af, 

hvilken definition af velfærd, man tager udgangspunkt i. Der er altså en betydelig værdimæssig 

usikkerhed i vurderingen (jf. kapitel 4), og Lay og kolleger undlader da også at give en samlet 

anbefaling af ét staldsystem frem for et andet. Så selvom en del af den modstridende evidens blev 

håndteret i reviewet, var den videnskabelige usikkerhed for stor til, at Lay og kolleger kunne nå helt 

i mål med en entydig konklusion.  

Håndtering af modstridende evidens er noget af det sværeste ved at lave et litteraturreview. Det 

kræver en god forståelse for forskellige videnskabelige metoder og deres anvendelighed for et givet 

forskningsspørgsmål. Det er derfor både noget mange studerende finder svært, men også et punkt, 

hvor man kan imponere en censor og få en ellers god opgave op til at fremstå som fremragende.  

Vi har allerede set et detaljeret eksempel på, hvordan man kan diskutere forskellige metodiske 

tilgange til det samme spørgsmål. I afsnit 3.2.3 diskuterede vi tre forskellige metoder til at estimere, 

hvor mange herreløse katte, der er i et bestemt område. Meget karakteristisk for sådanne diskussioner 

blev konklusionen, at alle metoder har deres svagheder, men for det konkrete forskningsspørgsmål 

kunne vi alligevel godt argumentere for, at ét estimat var bedre end et andet. Argumentet byggede 

dengang på to typer betragtninger: 1) er den anvendte metode overhovedet velegnet til at besvare det 

konkrete forskningsspørgsmål, og 2) er metoden udført på en fornuftig måde? 

De tre forskellige metoder, vi diskuterede i afsnit 3.2.3, var alle metoder til at estimere, hvor mange 

herreløse katte der er i et bestemt område. Når vi skal vurdere, hvordan æglæggerhøners velfærd 

afhænger af opstaldningsform, er vi derimod interesseret i at afdække en potentiel årsagsmæssig 

(kausal) sammenhæng mellem to variable. Rigtig meget forskning inden for de veterinær- og 
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husdyrvidenskabelige fag omhandler kausale sammenhænge i en eller anden form. Det er derfor 

relevant at have en vis generel forståelse af kausalitet, men vi vil ikke gå i detaljer her (se i stedet 

Andersen et al. (2006, kap. 5) eller Goddiksen (2022)). Centralt for det følgende er dog, at kausale 

sammenhænge altid er komplekse, med flere forskellige årsagsfaktorer, der spiller sammen for at 

frembringe en given effekt. Eksempelvis afhænger æglæggerhøners velfærd ikke alene af, hvordan 

de er opstaldet, men af samspillet mellem flere faktorer, herunder foder, sundhedstilstand, 

staldpersonale, etc. 

Desuden er det vigtigt at huske, at der er forskel på association og kausalitet. Når to variable ”følges 

ad” i et datasæt siger vi, at de er associerede. Der kan være flere grunde til, at to variable, x og y, er 

associerede i et datasæt. En grund kan være, at der er en kausal sammenhæng mellem dem, og det er 

ofte det, vi gerne vil finde ud af, herunder hvilken vej kausaliteten går – er det x eller y, der er 

årsagsvariablen? Men der er også andre muligheder. Det kan, for eksempel, være en ren tilfældighed, 

at de to variable er associerede i det indsamlede datasæt, eller, der kan være en tredje variabel, z, der 

påvirker både x og y. I så fald, kalder vi z for en konfunderende variabel. En væsentlig overvejelse i 

bedømmelsen af metoder til at undersøge potentielle kausale sammenhænge er derfor, i hvor høj grad 

de reducerer muligheden for konfundering, og om de tillader en klar skelnen mellem årsag og 

virkning (detaljer i Goddiksen (2022)). 

Endelig er det vigtigt at huske, at årsagssammenhænge altid beskrives inden for et sæt af 

baggrundsbetingelser, herunder hvilken population, der er tale om. Det giver, for eksempel, ikke 

megen mening at tale om sammenhængen mellem opstaldning og velfærd uden i det mindste at 

definere, hvilken dyregruppe vi taler om. I eksemplet ovenfor vil populationen være æglæggende 

høner i EU. Det er meget sjældent, at man inkluderer hele den relevante population i en undersøgelse. 

Et centralt spørgsmål bliver derfor, hvordan man udvælger den stikprøve, som indgår i undersøgelsen 

(jf. kapitel 3.2.1). Valget har stor indflydelse på muligheden for at generalisere undersøgelsens 

resultater til hele populationen (jf. nedenfor).    

Der er flere forskellige metoder til at undersøge potentielle kausale sammenhænge. Vi skelnede 

allerede i afsnit 3.1 mellem to generelle tilgange: Eksperimentelle og observationelle. 

Eksperimentelle studier kaldes også interventionsstudier. Lidt mere præcist end i afsnit 3.1 kan vi 

sige, at man i eksperimentelle studier aktivt manipulerer med den variabel, som man undersøger som 

potentiel årsagsfaktor, mens man i observationelle studier ikke selv ændrer på årsagsvariablen, men 

man kan stadigvæk søge at få en vis kontrol med andre, potentielt konfunderende, variable. 
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De forskellige studier af æglæggeres velfærd, som Lay og kolleger reviewede, var en blanding af 

eksperimentelle og observationelle studier. Kigger man kun på de observationelle studier, finder man, 

at der, også her, er ret stor forskel på, hvordan de er udført. Nogle følger for eksempel relativt få 

besætninger med forskellige staldsystemer over længere tid, mens andre kun måler én gang, men til 

gengæld inkluderer et større antal besætninger. For at kunne diskutere kvaliteten af forskellige typer 

observationelle studier er det derfor nyttigt at kende de forskellige underkategorier, som blev 

introduceret i tabel 1 i afsnit 3.1: Tværsnitsstudier, case-kontrol studier og kohortestudier. De tre 

kategorier uddybes yderligere herunder.       

5.4.1 Forskellige typer observationelle studier 

Som nævnt i kapitel 3.1 udvælger man i et tværsnitsstudie en stikprøve efter en nærmere specificeret 

metode, og måler værdierne af de formodede årsags- og effektvariable (samt andre variable vi gerne 

vil kontrollere for) én gang. Hvordan man udvælger stikprøven er helt centralt for vores mulighed for 

at generalisere. En måde kunne være ved at trække tilfældigt fra en komplet liste (kaldet random 

sampling på engelsk). Eksempelvis kunne man i et tværsnitsstudie af sammenhængen mellem 

æglæggeres opstaldning og velfærd lave en liste med alle æglæggerbesætninger i hele EU opdelt efter 

staldtype, og så trække nogle tilfældige besætninger ud fra hver kategori, og foretage målinger på dyr 

i disse besætninger (parallelt til proceduren beskrevet i afsnit 3.1, hvor tilfældige sogne blev udvalgt 

til observation af herreløse katte). Denne strategi kan give en del praktiske udfordringer, for eksempel 

i form af transport og problemer med at få adgang til staldene. Alternativt kan man i udvælgelsen 

skæve til, hvordan man minimerer de praktiske udfordringer (kaldet convenience sampling på 

engelsk), for eksempel ved kun at inkludere besætninger, der ligger inden for to timers kørsel fra 

forskernes institution, eller ved kun at rekruttere via personlige netværk. Man kan selvfølgelig også 

lave en mellemting, og for eksempel lave en sampling, der i det store hele er tilfældig, men hvor man 

af praktiske årsager har udelukket fx besætninger på ikke-brofaste øer. Selvom convenience sampling 

har klare praktiske fordele, har det også den ulempe, at det introducerer en risiko for sampling bias, 

altså at man i udvælgelsen af den delpopulation, man undersøger, har udvalgt for mange med nogle 

bestemte karakteristika sammenlignet med den samlede population. Eksempelvis er der en risiko for, 

at avlere med personlig kontakt til en forsker i dyrevelfærd er mere end gennemsnitligt 

opmærksomme på velfærden for deres dyr. En undersøgelse, der udelukkende baseres på disse avleres 

dyr, er derfor ikke repræsentativ for den samlede population.  
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Helt parallelt skal man selvfølgelig også forholde sig til, hvordan man udvælger de individuelle dyr, 

der måles på, når man står i stalden. Måler man på tilfældigt udvalgte dyr, eller for eksempel på de 

dyr, der er nemmest at få fat på. Ligesom med udvælgelsen af besætninger har den tilfældige 

udvælgelse af dyr nogle klare metodiske fordele, men også nogle praktiske kompleksiteter.    

Ud over risikoen for sampling bias, som findes i alle typer undersøgelser, er der i tværsnitsstudier den 

udfordring, at de per definition kun giver os et øjebliksbillede af sammenhængen mellem de variable, 

vi måler på. Udviklingen over tid mangler, hvilket begrænser muligheden for at skelne mellem 

association og kausalitet, og mellem årsag og virkning. Et af kendetegnene ved kausale 

sammenhænge er netop den tidsmæssige udvikling – en ændring i årsagsvariablen vil over tid 

medføre en ændring i effektvariablen, og ændringen i årsagen kommer altid før virkningen – men 

disse kendetegn kan vi ikke let identificere i et tværsnitsstudie. 

Case-kontrolstudier kan minde om tværsnitsstudier i og med, at de ofte heller ikke følger individerne 

over tid. Til gengæld foretages der her en sammenligning mellem to klart adskilte grupper for at 

identificere faktorer, der kan forklare forskellene mellem dem. Nærmere bestemt konstruerer man i 

et case-kontrolstudie to grupper, alt efter om effekten, man er interesseret i, er til stede eller ej. Man 

vil typisk benytte denne metode, når den effekt, man er interesseret i, er relativt sort/hvid, for 

eksempel en sygdom, som man enten har eller ikke har, snarere end for eksempel velfærd, som man 

kan have mere eller mindre af. Case-gruppen konstrueres sådan, at den effekt, man er interesseret i, 

er til stede i alle individer, og så gruppen så vidt muligt er repræsentativ for den samlede gruppe 

individer i populationen med den pågældende effekt (det sidste for at undgå sampling bias). 

Kontrolgruppen udgøres derimod af individer, hvor den effekt, man er interesseret i, ikke er tilstede, 

men tilsigtes i øvrigt at være repræsentativ for populationen.  

Case-kontrolstudier kan være rigtig nyttige til at finde mulige årsagsfaktorer for en given effekt. Dog 

kan der også være svagheder. Som i alle studier er der en generel risiko for sampling bias, men fordi 

man i denne type studier udvælger ud fra, om effekten er til stede eller ej, er der yderligere en risiko 

for, at man misser gråzonerne, i den forstand, at man for at undgå fejl kun udvælger individer, der 

tilhører den mere ekstreme ende af den ene eller den anden kategori (kaldet spectrum bias på engelsk). 

Hvis man undersøger årsagerne til en bestemt sygdom, kunne dette eksempelvis komme til udtryk 

ved, at man til case-gruppen kun udvælger individer, der er meget syge, og i kontrolgruppen kun 

inkluderer kernesunde individer. Hermed overser man en potentielt ret stor gruppe, der enten har 
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sygdommen i mild form, eller som ikke har den specifikke sygdom, men som heller ikke er helt raske 

af andre grunde. 

Den sidste, og mest krævende, type observationsstudier er kohortestudier. Ligesom i et case-

kontrolstudie sammenligner man i et kohortestudie to grupper, men hvor case-kontrolstudiet opdelte 

efter, om effekten var til stede eller ej, starter man i et kohortestudie med en gruppe, hvor der for alle 

individer gælder, at effekten ikke er til stede. Denne gruppe (som i øvrigt gerne skal være udvalgt så 

sampling bias undgås) opdeler man nu efter værdien af den formodede årsagsvariabel. Et andet 

definerende kendetegn ved kohortestudier er, at man følger individerne over tid for at se, om værdien 

af effekt-variable udvikler sig forskelligt i de forskellige kohorter.  

I 2010 udkom et stort kohortestudie af æglæggeres velfærd (Sherwin et al., 2010). Studiet fulgte 26 

hold af æglæggeres velfærd (fordelt på fire forskellige produktionssystemer, traditionelle 

æglægningsbure, berigede bure, skrabeægssystemer og fritgående systemer med udeadgang) i 

perioden, fra de kom ind i stalden, til de skulle slagtes. På udvalgte dyr blev der desuden foretaget en 

post-mortem undersøgelse for blandt andet brystbensbrud.  

Besætningerne var ikke udvalgt helt tilfældigt. Man havde blandt andet indrykket en annonce i et 

fagblad, hvorefter avlere frivilligt havde tilmeldt sig studiet. De specifikke dyr, der blev målt på var 

”udvalgt tilfældigt fra alle dele af huset og udearealet” (Sherwin et al., 2010, s. 489), men der gives 

ikke yderligere detaljer om, hvordan den tilfældige udvælgelse er sket. Studiet konkluderer, at der var 

betydelige velfærdsudfordringer i alle staldsystemer, men relativt set, er ”velfærden for fugle i 

berigede bure bedre end for fugle i andre staldsystemer” (Sherwin et al., 2010, s. 498). Studiet 

byggede på en måling af forskellige former for stress-symptomer hos hønerne, af hønernes 

ernæringstilstand, af forekomsten af forskellige former for skader, fjerpilning og hak i kloakken, og 

af dødelighed. Derimod indgik der ikke måling af hønernes adfærd. 

Sammenlignet med de andre former for observationelle studier har kohortestudier den klare fordel, at 

vi kan se, hvordan sammenhængen mellem de to variable udvikler sig over tid. Dette gør det nemmere 

at adskille årsag og virkning, ligesom det ikke alene kan vise os, om de to variable er forbundet, men 

også hvordan og i hvor høj grad den ene påvirker den anden.                                                        

5.4.2 Eksperimentelle studier 

Eksperimentelle studier adskiller sig fra observationelle studier ved, at vi aktivt manipulerer med den 

variabel, som vi undersøger som årsagsvariabel. Hermed har vi også potentielt mere styr på, hvornår 

ændringen i årsagsvariablen er sket, hvordan den er sket, og hvor stor ændringen er. Alt sammen en 
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fordel, når vi vil udelukke omvendt kausalitet og konfundering. Prisen for denne kontrol er ofte, at 

eksperimentet skal udføres i et stærkt kontrolleret laboratoriemiljø, der kan adskille sig væsentligt fra 

de miljøer, man egentlig er interesseret i. 

Ligesom i de mere avancerede observationelle studier, vil man i eksperimentelle studier ofte 

sammenligne to grupper: Interventionsgruppen og kontrolgruppen. Som altid er det vigtigt at forholde 

sig til, hvordan disse to grupper konstrueres. Særligt er det vigtigt at undersøge:  

1) Valg af stikprøve: hvordan er deltagerne i forsøget udvalgt?  

2) Allokering: Hvordan er deltagerne opdelt i kontrol og interventionsgruppe? 

Vi har allerede (afsnit 5.4.1) diskuteret forskelle og ulemper ved forskellige strategier til valg af 

stikprøve. De fleste har en klar præference for studier, der benytter tilfældig allokering, altså hvor 

man for hver deltager i forsøget, på mere eller mindre sofistikeret vis, slår plat eller krone om, 

hvorvidt de skal være i interventions- eller kontrolgruppen. Grunden til denne præference er, at den 

hjælper til at undgå selektionsbias, altså, at der kommer en skævhed imellem de to grupper, der kan 

påvirke resultatet.  

Undersøgelser, der har en kontrolgruppe, beskrives som kontrollerede og de, der tillige benytter 

tilfældig allokering kaldes randomiserede kontrollerede undersøgelser (på engelsk randomised 

controlled trials, forkortet RCT). Inden for visse områder, særligt tests af ny medicin, betragtes 

randomiserede kontrollerede undersøgelser som det ypperste inden for metode, og i EU bygger 

godkendelser af nye lægemidler, til både dyr og mennesker, altid til dels på en større RCT udført efter 

en streng protokol. Tilsvarene vil reviews af studier af effekten af et lægemiddel ofte kun inkludere 

randomiserede kontrollerede undersøgelser. Studier, der benytter andre metoder, bliver sorteret fra. 

Også i forhold til spørgsmålet om æglæggeres velfærd er der lavet eksperimenter. Studiet af Shini 

(2003), som blev omtalt tidligere, er eksempelvis eksperimentelt. I en forsøgsstald med alle tre 

opstaldningssystemer var 5200 æglæggere blevet fordelt (uklart hvordan), og deres velfærd blev 

overvåget i 47 uger ved at måle stresshormon i blodprøver fra tilfældigt udvalgte dyr. Konklusionen 

blev som nævnt, at de fritgående æglæggere er mindre stressede end andre.  

Eksperimenter som Shinis har den klare fordel, sammenlignet med for eksempel kohortestudier, som 

det af Sherwin og kolleger omtalt i afsnit 5.4.1, at man kan opnå en større grad af kontrol med 

potentielt konfunderende variable. Sherwin og kolleger må i deres artikel kommentere på, at de 

forskellige kohorter i deres studie ikke kun er forskellige med hensyn til opstaldning. Det er også 
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forskellige mennesker, der arbejder i staldene, hvilket også kan have indflydelse på dyrenes velfærd. 

Shini har derimod kontrol over denne variabel i og med at alle dyrene er i samme forsøgsstald med 

det samme personale. Prisen for denne reducerede empiriske usikkerhed er så, at vi som læsere kan 

blive i tvivl om, i hvor høj grad forholdene i en forsøgsstald tilknyttet en højt specialiseret 

forskningsinstitution ligner dem ude på de almindelige besætninger. Dermed kan vi blive i tvivl om, 

i hvor høj grad resultaterne faktisk siger noget om den population, vi er interesseret i. Så vi har 

reduceret den empiriske usikkerhed, men prisen er en ny teoretisk usikkerhed.   

5.4.3 Case reports 

I de fleste studier af årsagssammenhænge sammenligner man mindst to forskellige grupper, der 

indeholder flere individer. Dog kan man og i litteraturen også finde såkaldte case reports, der 

beskriver ét enkelt tilfælde i større detalje. Man kan for eksempel forestille sig en artikel, der 

præsenterer observationer af æglæggeres velfærd i en besætning, der afprøver en helt ny form for 

opstaldning. Når man går i dybden med et enkelt tilfælde, kan det naturligvis give nogle interessante 

kvalitative detaljer om sammenhængen mellem opstaldning og velfærd, men når man ikke har noget 

at sammenligne med, er det meget svært at drage konklusioner om kausalitet. 

5.4.4 Model-studier 

I alle de forskellige typer studier, vi har beskrevet i de foregående afsnit, har vi antaget, at de data, 

der indsamles, er målt på medlemmer af den population, vi er interesserede i. I flere tilfælde er der 

dog praktiske og/eller etiske grunde til at gøre noget andet. Hvis vi, for eksempel, er interesserede i 

at vide, om et nyt lægemiddel til heste potentielt er kræftfremkaldende over tid, vil det nok være både 

upraktisk og uetisk at starte med at undersøge dette ved at give midlet til en større gruppe heste. I 

stedet vil man starte med at teste midlet på enkelte celler i et in vitro studie, eller på andre dyr, som 

mus og rotter, som det er nemmere og klart mindre kontroversielt at eksperimentere på. Begge 

muligheder kan give relevante resultater, men fælles for dem er også, at de skal ”oversættes” førend 

de kan bruges. In vitro resultaterne skal oversættes til den hele organisme, og rotteforsøgene skal 

oversættes fra én art til en anden. Dette kan resultere i en betydelig teoretisk usikkerhed. Så selvom 

et rotteforsøg kan være sat op som en RCT efter alle kunstens regler, kan det være svært at afgøre, 

om det siger noget interessant om den population, man er interesseret i (heste i dette tilfælde), eller 

blot viser noget om laboratorierotter. Omvendt kan det i forsøg udført på modelorganismer, som vi 

har en ualmindeligt grundig forståelse af, være lettere at kontrollere for konfunderende variable som 

eksempelvis genetisk variation. 
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En anden type af model er computer-baserede (”in silico”) modeller, hvor vi beregner os frem til et 

resultat ud fra forskellige antagelser og kombinationer af variable, således som det af en bedømmer 

som nævnt blev foreslået at gøre i kattestudiet (afsnit 3.2.3).  

5.4.5 Evidenspyramider  

Overvejelserne i de foregående afsnit kan koges ned til nogle simple værktøjer, der kan hjælpe med 

at håndtere modstridende evidens. Udgangspunktet er, at vi har to eller flere kilder, der giver svar på 

samme spørgsmål om en kausal sammenhæng i en veldefineret population, men svarene er 

uforenelige. 

I disse tilfælde vil vi gerne finde ud af, hvilke kilder vi tror mest på. Dette gøres med udgangspunkt 

i to vigtige spørgsmål:  

- Er den valgte metode fornuftigt udført i hvert enkelt studie? 

- Er den valgte metode overordnet set velegnet til at undersøge kausale sammenhænge? 

Når man søger at besvare det første spørgsmål, vil man i flere tilfælde skulle trække på helt fagspecifik 

viden. For eksempel er det nødvendigt at vide noget om hhv. katte og æglæggeres velfærd for at 

kunne lave en grundig vurdering af relevansen af de velfærdsmålinger, der er foretaget i de artikler, 

der bliver set på. Dog er denne viden er ikke altid nok, og ofte er det mindst lige så relevant at trække 

på mere generel viden om, hvordan man undersøger kausalitet. Eksempelvis kan man, uanset om 

artiklen omhandler høns, katte eller corona, kigge efter: 

1. Forskningsspørgsmålene: er de klart definerede? Særligt: hvilke variable er det, man 

undersøger en potentiel kausal sammenhæng mellem? Hvilken population kigger man på? 

2. Hvilke variable måles der rent faktisk på? Mange interessante variable som, for eksempel, 

velfærd og smerte, kan ikke måles direkte. Det er derfor vigtigt at forholde sig til, om man i 

den konkrete undersøgelse har valgt nogle relevante proxy-variable (fx kortisol som indikator 

for stress, vokalisering som indikator for smerte etc.). 

3. Valg af stikprøve: Er det klart i artiklen, hvordan man har valgt de individer, der indgår i 

studiet? Er du som læser overbevist om, at denne strategi minimerer risikoen for sampling 

bias? 

4. Er der en meningsfuld kontrolgruppe?       



 

 

63 

5. Allokering: Er det klart i artiklen, hvordan man har opdelt individer i kontrolgruppe og 

interventionsgruppe. Er du overbevist om, at denne strategi minimerer risikoen for 

selektionsbias? 

6. Setup: Er der forhold i den måde, studiet er kørt på, der giver risiko for konfundering?  

7. Statistik: Er den valgte statistiske metode passende? Som vi så i afsnit 2.3 er dette meget 

vigtigt, men vi har ikke diskuteret det i detaljer. Vi henviser til dit statistikkursus.  

8. Generalisering til population: Er der noget i det foregående, der gør dig særligt bekymret for 

at konkludere noget om hele populationen på baggrund af artiklens resultater? 

For at finde svar på disse spørgsmål, er det en fordel at kende den sædvanlige opbygning af en 

videnskabelig artikel som blev præsenteret i kapitel 2.2. Metodeafsnittet er selvfølgeligt vigtigt, men 

forskningsspørgsmål står ofte i introduktionen, og der generaliseres sjældent til populationen før end 

i diskussionen, hvor man jo typisk også finder forfatternes egne overvejelser om videnskabelig 

usikkerhed. 

Nogle gange vil man i gennemgangen af artikler om samme emne finde, at nogle har så store mangler 

eller uklarheder i brugen af den valgte metode, at man umiddelbart kan sige, at dem har man ikke stor 

tillid til - uanset hvad andre artikler siger. Andre gange noterer man sig svaghederne, men finder, at 

de ikke er væsentlige nok til at se helt bort fra artiklen, og går videre til at se, hvordan artiklen klarer 

sig, sammenlignet med de andre artikler.  Her kan man så sammenligne den generelle metode på 

tværs af artikler om samme emne, der alle har et vist minimum af troværdighed, fordi de er vel udført. 

I en sådan sammenligning kan det være en fordel at have en rangering af de forskellige metoder til 

undersøgelse af mulige kausale sammenhænge, som vi beskrev i de foregående afsnit. Dette kaldes 

en evidenspyramide (se figur 7).  
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Figur 7. Evidenspyramide. 

I en evidenspyramide rangeres forskellige metoder til undersøgelse af kausale sammenhænge med de 

mest troværdige i toppen, og de mindst troværdige i bunden. Rangeringen bygger på en række 

antagelser. For det første at man ønsker at vide noget om en kausal sammenhæng i en veldefineret 

population. Vi kan altså ikke bruge denne evidenspyramide i diskussionen af den rette metode til at 

estimere, hvor mange herreløse katte, der er i Danmark.  For det andet antages det i evidenspyramiden, 

at de kilder, man sammenligner, undersøger samme spørgsmål. Hvis disse betingelser er opfyldt, og 

de studier, man sammenligner, i øvrigt er vel udført, kan man bruge en evidenspyramide som et 

hjælpemiddel til at håndtere modstridende evidens.  

Generelt set bør vi vælge evidens fra toppen af en evidenspyramide, hvis evidensen ellers er af god 

kvalitet. Men somme tider findes der ikke RCT’er eller kohortestudier. Så må vi længere ned og 

”nøjes” med det. Næste gang, der laves et studium, er det så forhåbentligt bedre end de forrige, og på 

den måde kan forskningen vise fremdrift.         

I forbindelse med spørgsmålet om, hvordan æglæggeres velfærd afhænger af deres opstaldning, så vi 

eksempler fra flere forskellige trin i evidenspyramiden. Lay og kolleger lavede et kvalitativt review, 

Shini en RCT og Sherwin og kolleger et kohortestudie. En uovervejet anvendelse af figur 7 vil lede 
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til den konklusion, at Sherwin og kollegers studie er det mindst troværdige af de tre, fordi det placerer 

sig nederst i evidenspyramiden. En mere velovervejet anvendelse vil først konkludere, at Shinis RCT 

omhandlede stress, ikke velfærd generelt, og derfor kun i begrænset omfang besvarer det spørgsmål 

vi undersøger, hvorimod de to andre studier går mere direkte til spørgsmålet. Det er således kun disse 

to, det giver mening at sammenligne direkte. Lay og kollegers review ligger som udgangspunkt højere 

i evidenspyramiden end Sherwin og kollegers kohortestudie (der i øvrigt ikke er med i reviewet). Dog 

er Sherwin og kollegers studie både usædvanligt stort og usædvanligt grundigt, og man kan derfor 

med en vis ret argumentere for, at det er mere troværdigt end et review af mange små studier. I forhold 

til spørgsmålet om produktion af buræg baserer sig på en uacceptabelt lav grad af dyrevelfærd, 

sammenlignet med de andre produktionsformer, er det dog ikke så afgørende, hvem der ’vinder’. 

Begge artikler indikerer, at alle konventionelle æglæggere har velfærdsproblemer, men at æglæggere 

i berigede bure ikke har flere velfærdsproblemer end andre, medmindre man har en 

velfærdsopfattelse, der lægger meget stor vægt på velfærd knyttet til muligheder for at bevæge sig 

frit på et større areal. 

I midten af 2010’erne var der således ikke stærk evidens, der talte for at tage buræg ud af 

detailhandlen med henvisning til æglæggernes manglende velfærd, og det var da heller ikke den 

eneste begrundelse Dansk Supermarked gav for deres beslutning. Kædens direktør, Thor Jørgensen, 

fortalte Berlingske, at deres ”kunder har reageret rigtigt fint på, at vi for to år siden stoppede salget af 

buræg i Føtex Food, og det er derfor helt logisk at gøre det samme i [resten af kæden]” (Sørensen, 

2016). Kundens opfattelse af buræg var altså (også) en central faktor for deres overvejelser. 

5.5. At skrive et review  

Efterhånden som man får al litteraturen vurderet og stykket sammen, vil man også begynde at skrive 

selve teksten til sit review. Tekstens omfang vil til dels afhænge af formålet med reviewet, ligesom 

der vil være forskellige krav til, hvor grundigt man beskriver den metode, der er anvendt. Mini-

reviews i introduktionen til primær-artikler er ofte meget korte og beskriver ikke reviewmetoden i 

synderlig detalje. I artiklen om ikke-socialiserede herreløse kattes velfærd er reviewet på kun godt 

300 ord i indledningen (citeret i afsnit 5.1) og de 1100 ord i diskussionen, og metoden beskrives blot 

som ”a focused literature search”. Review artikler, og bachelorprojekter, er længere og indeholder 

flere detaljer om både kildernes indhold og metoden. Alligevel illustrerer det korte review i 

katteartiklen nogle centrale kvalitetstræk ved reviews.  
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For det første er det ikke bare en oplistning af de kilder og deres resultater, man har fundet. Det gode 

review skaber overblik over kilderne ved at gruppere dem efter relevante kriterier. Hvilke kriterier, 

der er mest relevante, afhænger af hvilket formål, man har med reviewet, og man behøver ikke nøjes 

med én gruppering. Som vi så, grupperede forfatterne til artiklen om ikke-socialiserede herreløse 

kattes velfærd de 15 kilder efter tre forskellige kriterier: Land, metode og hvilken type katte, kilderne 

fokuserede på. Alle tre var relevante for reviewets mål om at vise, at den eksisterende litteratur var 

divers, men mangelfuld. 

For det andet forholder reviewet sig i nogen grad til den videnskabelige usikkerhed i litteraturen. Dog 

ikke i samme grad, som man ville gøre i et grundigere review. Forfatterne forholder sig primært til 

den teoretiske usikkerhed, de selv står med, fordi de forsøger at sige noget om velfærd på baggrund 

af nogle kilder, der ikke omhandler velfærd generelt, men specifikke variable, der har relevans for 

velfærd. De går ikke i detaljer med usikkerhederne i de enkelte studier, hvilket kan være relevant, 

hvis man vil mere end blot vise, at der er mangler i litteraturen.  

For det tredje påpeges væsentlige huller i litteraturen. Faktisk synes dette at være reviewets 

væsentligste konklusion. Sådan er det ikke altid, men huller i litteraturen er vigtige at påpege, både 

som en service til andre, der kan bruge det som springbræt for ny forskning, men også fordi huller i 

litteraturen viser, at der er noget vi ikke ved, og at der således er videnskabelig usikkerhed, som kan 

være vigtig for pålideligheden af den konklusion, vi gerne vil drage. 

For det fjerde vil et godt review ofte søge at drage nye konklusioner om det spørgsmål man 

undersøger i reviewet. Vi så dette i reviewet om æglæggeres velfærd. Lay og kolleger listede ikke 

blot resultaterne af de 200 artikler, de havde fundet. De drog også en ny konklusion: At de mange 

sammenligninger af staldsystemer tilsammen viste, at der var stress og andre velfærdsproblemer i alle 

staldsystemer. I denne sammenhæng kan en konklusion være ”ny” på mindst to forskellige måder. 

Det kan være en konklusion, der ikke står i nogle af de kilder, der indgår i reviewet, men det kan også 

være en konklusion, der drages med betydelig usikkerhed i en eller flere af de reviewede kilder, men 

som nu kan drages med større sikkerhed, fordi man har kunne kombinere sine kilder på en måde, der 

håndterer dele af den videnskabelige usikkerhed.     

Når man som læser skal vurdere troværdigheden af de konklusioner, der drages i et review, vil 

udfaldet, fuldstændig som med primærartikler, i høj grad afhænge af metoden, der er brugt. Det er 

derfor vigtigt, ikke bare at bruge en passende metode i sit review, men også beskrive den i nogen 

detalje i teksten. Vigtige spørgsmål læseren vil søge svar på er: Hvordan er kilderne identificeret 
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(hvilke søgeord i hvilke databaser)? Hvilke inklusionskriterier blev brugt? Hvor mange kilder blev 

identificeret, og hvor mange blev sorteret fra? Som vi så i afsnit 5.4.5, betragtes gode reviews som 

meget troværdige, men troværdigheden afhænger i høj grad af metoden og af de kilder, der ligger til 

grund for reviewet. Fuldstændig som i primærartikler er det derfor vigtigt, at forfatterne til et review 

ved, hvad de laver og kan forklare det tydeligt og gennemsigtigt for deres læsere. Og fuldstændig som 

i primærartikler er det vigtigt, at forfattere til større reviews er tydelige omkring, hvilke usikkerheder 

der knytter sig til deres studier og den metode, de har anvendt. 

  



 

 

68 

6. Referencer 

Andersen, H., Emmeche, C., Norup, M. & Sandøe, P. (2006): Videnskabsteori for de biologiske fag, 

København: Biofolia. 

Bjørnvad, C.R., Gloor, S., Johansen, S.S., Sandøe, P. & Lund, T.B. (2019): Neutering increases the 

risk of obesity in male dogs but not in bitches — A cross-sectional study of dog- and owner-related 

risk factors for obesity in Danish companion dogs. Preventive Veterinary Medicine, 170, 104730. 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.104730  

Collins, M.T., Gardner, I.A., Garry, F.B., Roussel, A.J., & Wells, S.J. (2006): Consensus 

recommendations on diagnostic testing for the detection of paratuberculosis in cattle in the United 

States. Journal of the American Veterinary Medical Association, 229(12), 1912–1919. 

https://doi.org/10.2460/javma.229.12.1912 

Dahl, A., Dich, T., Hansen, T. & Olsen, V. (2016). Styrk projektarbejdet, en redskabsbog til 

problemorienteret projektarbejde. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Desai, P., Telis, N., Lehmann, B., Bettinger, K., Pritchard. J.K. & Datta, S. (n.d.): SciReader: A 

Cloud-based Recommender System for Biomedical Literature. bioRxiv 333922. 

https://doi.org/10.1101/333922 

Driscoll, C.A., Clutton-Brock, J., Kitchener, A.C. & O’Brien, S.J. (2009): The taming of the cat. 

Scientific American, 300, 68–75. 

EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) (Nielsen, S.S., Bicout, D.J., 

Calistri, P., Canali, E., Drewe, J.A., Garin-Bastuji, B., Gonzales Rojas, J.L., Gortázar, C., Herskin, 

M., Michel, V., Miranda Chueca, M.Á., Padalino, B., Pasquali, P., Roberts, H. C., Spoolder, H., Ståhl, 

K., Velarde, A., Viltrop, A., Winckler, C., Baldinelli, F., Broglia, A., Kohnle, L., Van der Stede, Y. 

& Alvarez, J.) (2022). Scientific opinion on the assessment of listing and categorisation of animal 

diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): 

antimicrobial-resistant Brachyspira hyodysenteriae in swine. EFSA Journal 20(3):7124, 71 pp. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7124 

EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) (Nielsen, S.S., Bicout, D.J., 

Calistri, P., Canali, E., Drewe, J.A., Garin-Bastuji, B., Gonzales Rojas, J.L., Gortazar Schmidt, C., 

Herskin, M., Michel, V., Miranda Chueca, M.A., Padalino, B., Pasquali, P., Roberts, H.C., Sihvonen, 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.104730
https://doi.org/10.2460/javma.229.12.1912
https://doi.org/10.1101/333922
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7124


 

 

69 

L.H., Spoolder, H., Ståhl, K., Velarde, A., Viltrop, A., Winckler, C., Dewulf, J., Guardabassi, L., 

Hilbert, F., Mader, R., Baldinelli, F. & Alvarez, J.) (2021). Scientific Opinion on the assessment of 

animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: Swine. EFSA Journal 19(12):7113, 66 

pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.7113 

Flockhart, D.T., Lipsey, L., Herrera, D.J., Belsley, J., Decker, S.T., Moore, S.M., Robinson, E., 

Kilgour, R.J., Gramza, A., McShea, W., Cove, M.V., Haston, R., Slater, M.R., Bays, D.J., & Boone, 

J.D. (2022): Estimates of Domestic Cats in Urban Areas Using Interdisciplinary Science: The 

Washington D.C. Cat Count, Society & Animals (published online ahead of print 2022). 

https://doi.org/10.1163/15685306-bja10097  

Goddiksen, M.P.. (2022): Causality in the life sciences. København: Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi. https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/  

Goddiksen, M.P., Nielsen, S.S. & Sandøe, P. (2017): Writing a literature review: methodological 

considerations. København: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. 

https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/  

Kealy, R.D., Lawler, D.F., Ballam, J.M., Mantz, S.L., Biery, D.N., Greeley, E.H., Lust, G., Segre, 

M., Smith, G.K., & Stowe, H.D. (2002): Effects of diet restriction on life span and age-related changes 

in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 220(9), 1315-1320. Retrieved Aug 

19, 2022, https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/220/9/javma.2002.220.1315.xml  

Lund, T.B. & Sandøe, P. (2021): Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til 

kæle- og hobbydyr gennemført i 2021. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns 

Universitet. IFRO Dokumentation Nr. 2021/5 https://static-

curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf  

McDonald, J.L. & Skillings, E. (2021): Human influences shape the first spatially explicit national 

estimate of urban unowned cat abundance. Scientific Reports 11, 20216. 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-99298-6  

Mazza, S. (2017): Cats in Context: Archaeological Evidence of Human-Cat Relationships in 

Scandinavia and Iceland 200-1100 CE. Master’s Thesis, University of Oslo, Oslo, Norway.  

Mellor, D.J., Beausoleil, N.J., Littlewood, K.E., McLean, A.N., McGreevy, P. D., Jones, B. & 

Wilkins, C. (2020): The 2020 Five Domains Model: Including Human–Animal Interactions in 

Assessments of Animal Welfare. Animals, 10, 1870. https://doi.org/10.3390/ani10101870  

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.7113
https://doi.org/10.1163/15685306-bja10097
https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/
https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/
https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/220/9/javma.2002.220.1315.xml
https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf
https://doi.org/10.1038/s41598-021-99298-6
https://doi.org/10.3390/ani10101870


 

 

70 

Nielsen, H.B., Jensen, H.A., Meilby, H., Nielsen, S.S. & Sandøe, P. (2022): Estimating the Population 

of Unowned Free-Ranging Domestic Cats in Denmark Using a Combination of Questionnaires and 

GPS Tracking. Animals, 12, 920. https://doi.org/10.3390/ani12070920  

Nielsen, S.S., Sørensen, T.M., Jessen, L.R., & Sandøe, P. (2021): Forbruget af vacciner til hund og 

kat i Danmark gennem det seneste årti: hvor godt hænger det sammen med gældende 

vaccineanbefalinger? Dansk Veterinærtidsskrift, 8, 36-42. https://static-

curis.ku.dk/portal/files/280555237/Nielsen_et_al_Vaccination_DVT_8_2021.pdf  

Pöppl, A.G., de Carvalho, G.L. C., Vivian, I.F., Corbellini, L.G. & González, F.H.D. (2017): Canine 

diabetes mellitus risk factors: A matched case-control study. Res Vet Sci. 114: 469-473. 

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.08.003  

Sandøe, P., Bjørnvad, C.R., Forkman, B., Nørspang, A.P. & Lund, T. B. (2016): Danskere og katte - 

resultater fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Dansk Veterinærtidsskrift 5/2016, 10–15. 

https://dyreetik.ku.dk/dokumenter/faglige-publikationer/Danskere_og_katte_DVT__Apr_2016.pdf  

Sandøe, P. & Christiansen, S.B. (2008): Ethics of Animal Use. Chichester: Wiley, Blackwell. 

Sandøe, P., Jensen, J.B.H., Jensen, F. & Nielsen, S.S. (2019): Shelters reflect but cannot solve 

underlying problems with relinquished and stray animals—A retrospective study of dogs and cats 

entering and leaving shelters in Denmark from 2004 to 2017. Animals 9, 765. 

https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/765?type=check_update&version=1  

Sandøe, P., Nielsen, H.B., Thuesen, I.S., Agerholm, J.S., Jensen, H.A., Mejer, H., Meilby, H., & 

Nielsen, S.S. (2022): Herreløse katte i Danmark: Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd? 

Dansk Veterinærtidsskrift, 105(05), onlineversionen, https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2022/nr-

05/herreloese-katte-i-danmark-hvor-mange-er-der-og-hvordan-er-deres-velfaerd/  

Shini, S. (2003): Physiologic responses of laying hens to the alternative housing systems. 

International Journal of Poultry Science, 2, 357-360.   

Sørensen, B.H. (2016): Dansk Supermarked sortlister buræg. Berlingske 28 Jun. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/dansk-supermarked-sortlister-buraeg  

Thuesen, I.S., Agerholm, J.S., Mejer, H., Nielsen, S.S. & Sandøe, P. (2022): How Serious Are Health-

Related Welfare Problems in Unowned Unsocialised Domestic Cats? A Study from Denmark Based 

on 598 Necropsies. Animals, 12, 662. https://doi.org/10.3390/ani12050662  

https://doi.org/10.3390/ani12070920
https://static-curis.ku.dk/portal/files/280555237/Nielsen_et_al_Vaccination_DVT_8_2021.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/280555237/Nielsen_et_al_Vaccination_DVT_8_2021.pdf
https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.08.003
https://dyreetik.ku.dk/dokumenter/faglige-publikationer/Danskere_og_katte_DVT__Apr_2016.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/765?type=check_update&version=1
https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2022/nr-05/herreloese-katte-i-danmark-hvor-mange-er-der-og-hvordan-er-deres-velfaerd/
https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2022/nr-05/herreloese-katte-i-danmark-hvor-mange-er-der-og-hvordan-er-deres-velfaerd/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/dansk-supermarked-sortlister-buraeg
https://doi.org/10.3390/ani12050662


 

 

71 

Wakefield, A.J., Murch, S.H., Anthony, A., Linnell, J., Casson, D.M..,Malik, M., Berelowitz, M., 

Dhillon, A.P., Thomson, M.A., Harvey, P., Valentine, A., Davies, S.E. & Walker-Smith, J.A. (1998): 

RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 

developmental disorder in children. The Lancet, 351/9103, 637-641, https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(97)11096-0.  

 

  

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0


 

 

72 

7. Taksigelser 

Vi vil gerne takke Stine B. Christiansen, Trine Dich, Mickey Gjerris og Tina Hansen for mange 

nyttige kommentarer til en tidligere version af kompendiet. En ekstra tak til Trine for at læse 

korrektur. 

 


