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FÖRORD  

Denna rapport är skriven i studerande syfte och har varit ett av kunskapskraven i Biologi 1 

höstterminen 2020. Det har varit ett mycket intressant och lärorikt arbete, både i form av 

information om den specifika arten men även mer kunskaper om en korrekt skriven rapport som i 

sin tur gett förkunskaper samt förberedelser för högre studier. För att genomföra rapporten har 

jag tagit hjälp av min handledare och vill därför ge ett stort tack till Anders Inghage för värdefull 

handledning, stöd och förståelse.  

 

SAMMANFATTNING  

Brunråttan är en av däggdjurens mest framgångsrika djur och lever gärna i närheten av 

människan. Med hjälp av människan har brunråttan lyckats sprida sig och leva i flera olika 

världsdelar. Brunråttan härstammar från östra asien och kom till Europa troligtvis via transport 

båtar under 1500 talet. Brunråttan har en avlång kropp och en  lång svans som används till att 

hålla balansen. Brunråttan tillhör familjen råttdjur, lever i flock, är en allätare och kommunicerar 

med pip läten samt ultraljud. I naturen är brunråttans största fiende kattugglan och berguven. 

Men råttor som lever tätt inpå människor blir ofta bekämpande med råttgift pga deras 

skadegörelse i människors bostäder. Brunråttan förökar sig snabbt och där av blir dom allt fler. 

Det kan resultera i större spridning av sjukdomar och större skadegörelser i bostäderna. Därav 

har brunråttan ett dåligt rykte bland människor och kategoriseras som ett skadedjur.  
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1. INLEDNING  

Bakgrund 

Brunråttan är en av jordens mest framgångsrika djur och lever gärna i närheten av människor. Så 

hur mycket vet egentligen människorna om brunråttan idag? Vi ser dom sällan men ändå lyckas 

dom bosätta sig i människans “skugga” och leva på oss. Brunråttan är en art som med hjälp av 

människor lyckats sprida sig till flera världsdelar. Enligt Djurens Rätt reportage Naturligt 

beteende (8. Möss och råttor, 2005) så härstammar brunråttan från östra asien och kom till 

Europa troligtvis via transport båtar under 1500 talet.  

Syfte  

Rapportens syfte är undersöka och beskriva arten brunråttan.  

 
Frågeställningar  
 
Rapporten kommer utgå från följande punkter samt frågeställningar: 

● Brunråttans uppbyggnad av kropp 
● Brunråttans placering i systematiken och i näringskedja. 
● Brunråttans ursprung 
● Brunråttans anatomi och fysiologi 

- Översikt. 
- Hur får brunråttan i sig närning? 
- Hur förflyttar sig brunråttan? 
- Vad har brunråttan för fortplantningssystem?  

● Brunråttans beteende  
- Hur kommunicerar brunråttan med andra individer ur samma art? 
- Är brunråttan ett flockdjur eller lever den ensam?  

● Brunråttan och människan 
- Hur påverkar de varandra?  
- Är brunråttan hotad eller hotar den människan? 

● Brunråttans förhållande till andra djurgrupper i djurriket 
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2. MATERIAL OCH METOD 
 
Rapporten är en litteraturstudie och kommer därav använda sig av litteratur källor som grund för 
rapporten. Rapporten kommer även använda sig av internetkällor.  
 

3. RESULTAT  
 

3.1 Brunråttans uppbyggnad av kropp  
Enligt silvandersson text om brunråttan beskrivs      
kroppslängden hos brunråttan mellan 11-29 cm lång,       
svansens längd är mellan 9-23 cm och kortare än         
kroppen. Brunråttan är gråbrun på ryggen, ljusare på        
sidorna och grå-vit på magen. Öronen är korta, upp och          
håriga. Den bruna råttan väger som fullvuxen mellan        
500-600 gram. 

 
3.2 Brunråttans placering i systematiken och i       
näringskedja 
Brunråttan tillhör familjen råttdjur (muridae) och      
tillhör stammen ryggsträngsdjur (chordata). Enligt boken Stora musboken skriven av          
Stefan Casta och Staffan Ullström är Brunråttan är en allätare, kan äta både kött, växter               
och bär. Brunråttans största fiende är framförallt kattugglan och berguven dvs           
toppkonsumenterna i detta fall. 

 
3.3 Brunråttans ursprung 
Enligt Djurens Rätt reportage Naturligt beteende (8. Möss och råttor, 2005) har brunråttan sitt              
ursprung i östra Asien. Kom till Europa troligtvis under 1500 talet, och blev mer omtalad i                
Sverige i slutet av 1700 talet. Djurensrätt hävdar även att brunråttan finns nu i hela världen                
förutom de arktiska områdena. 

 
3.4 Brunråttans anatomi och fysiolog  
3.4.1 Översikt 
Enligt Anne Hanson i hennes arbete om Rat Behavior and Biology (ratbehavior.org, nov 29              
2012) skriver hon att brunråttan har god hörsel men är känslig mot ultraljud och har ett                
välutvecklat luktsinne. Brunråttans hjärtfrekvens är 300-400 slag per minut och          
andningsfrekvens ligger på cirka 100 per minut. Hon skriver även om brunråttans syn och skriver               
att brunråttans synskärpa är dålig medans en albino råttas synskärpa är bättre. Brunråttan             
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uppfattar färger på ungefär samma sätt som en människa med röd grön färgblindhet , och deras                
kunskap om att uppfatta färgmättnad är svag. Dock har brunråttan UV-receptorer som tillåter den              
att se ultraviolett ljus som andra arter inte kan. 
 
 
3.4.2 Brunråttans sätt att få i sig näring  
Brunråttan är en utpräglad men försiktig all ätare. Anders Bjärvall och Staffan Ullström skriver i               
sin bok Däggdjur i Svergie på sid 137 att Brunråttans föda domineras av vegetabilier såsom               
frukt, grönsaker samt spannmål men beroende på vilken miljö råttorna befinner sig på kan kosten               
variera som tex hushålls avfall från människan. Brunråttan är en allätare och anpassar sig därav               
till den miljö den befinner sig i. De är även koprofager vilket  
betyder att de har två sorters bajs varav det ena äts upp. Brunråttorna gör de för att tillgodogöra                   

sig mer näring. De får då i sig viktiga vitaminer som mikroorganismer i tarmen har producerat. I                 
vissa fall kan brunråttan tillomed döda andra mindre däggdjur som tex möss och sorkar men då                
riktat mot sjuka eller unga individer, en så kallad kannibalism. Men Bjärvall och Ullström              
poängterar att detta har påvisats under förhållanden där djuren lidit brist på proteiner.  
3.4.3 Brunråttans förflyttning  
Då brunråttan har dålig syn så har deras andra sinnen påverkats till det bättre, brunråttan               
använder sig mycket av känsel när dom förflyttar sig.  
Silvanderssons hemsida skriver om Brunråttans långa morrhår nära deras nos, liksom           
känselhåren på kroppen att de används som känselspröt för att lättare förflyttar sig i mörker längs                
väggar och i bohålor.  
3.4.4 Brunråttans fotplatnings system 
I boken Däggdjur i Sverige skriver Bjärvall och Ullström att i skyddade miljöer kan              
fotplatningen ske året om men annars i födds det sällan några ungar på vintertid. Könsmognaden               
inträffar oftast runt 4 månaders ålder och dräktighetstiden är 24 dagar. Mindre än ett dygn efter                
att honan har fött sin kull så kan hon para sig igen, vilket betyder att hon kan ha ungefär 7 kullar                     
per år. Kull storleken kan variera men 75% av alla gånger består kullen av 4-8 ungar.  
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3.5 Brunråttans beteende 
3.5.1 Kommunikation med andra individer i samma art  
Ratopedia.com skriver i sitt inlägg interaktion mellan råttor om deras olika sociala strukturer.             
Dom skriver att brunråttan är en mycket social art och att arten lever i grupper det vill säga                  
Brunråttan är ett flockdjur. Varje grupp består       
av hierarki där varje enskild individ vet sin        
“plats”. Grupptvättningen, rump luktande,    
revirmarkering, undergivenhet samt   
dominanta beteenden är viktig del i råttornas       
umgänge. Repotaget Naturligt bettende    
skriven av djurensrätt påstår även att      
brunråttan kommunicerar med ljud som vi      
människor inte uppfattar, såkallade ultraljud.     
Brunråttan använder även sitt väl utvecklade      
luktsinne till att identifiera andra individer      
inom flocken men även utomstående.  
3.6 Brunråttan och människan 
Brunråttan lever främs i närheten av människor som tex kring bebyggelser som lagerutrymmen,             
ladugårdar, soptippar med mera. Enligt skansens artikel om brunråttan så är det med hjälp av               
människan som brunråttan lyckats sprida sig till flera världsdelar. Brunråttan är en av dom              
framgångsrikaste däggdjuren efter människan. Dom hävdar samtidigt att med råttans här koms            
har det medföljt konkurrens med andra däggdjur samt sjukdomar, som även kunnat sprida sig till               
människan. Enligt anticimex r brunråttan en av dom största skadedjuren och ansers som ett hot               
mot människans bostäder. Pga deras gnagande på saker och         
framförallt kablar i husen.  
3.7 Brunråttans förhållanden till andra djur i       
djurriket  
Enligt Casta och Ullström i deras bok stora musboken skriver          
dom att brunråttans största naturliga fiende är kattugglan och         
berguven. Men det finns också tex rävar eller katter som utgör           
ett hot mot brunråttan.  
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Arbetet har besvarat alla frågeställningar. Med hjälp av en god variation av samtliga källor i form                
av litteratur men även internetkällor har det inte varit några större problem att besvara              
frågeställningarna. Har även haft en viss förkunskap av andra typer av gnagare. Så             
uppbyggnaden av kroppen var något som jag var bekant med innan arbetet och genom att               
uppfriska minnet så kan man koppla brunråttans miljö och kroppsbyggnad med varandra. Arten             
är uppbyggd på ett sätt för att klara av varierande miljöer. Kunna kamouflera sig för större                
rovdjur, vara snabba och smidiga. Svansen har även den en funktion i att brunråttan har bra                
balans. Även Brunråttans föda var någonting som var givet då man är bekant med att se råttor i                  
soprum, visste då själv att råttor var allätare och äter gärna rester av människor. Råttans relation                
med människan är någonting som har präglat sig sen brunråttans härkoms. I samband med svart               
råttans härkoms och när pesten började sprida sig har råttor överlag fått ett väldigt dåligt rykte.                
Brunråttans skadegörelse hos människans hus har inte heller uppskattats och därför kategoriserar            
människor brunråttan som ett skadedjur.  
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