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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Fysioterapi för djur är ett specialkliniskt område under utveckling. 

Djursjukvården motsvarar i allt högre grad humanvården. Inom humanvården har det visat 

sig att interdisciplinärt samarbete mellan professioner leder till högre patientsäkerhet och 

bättre behandlingsresultat. Vid rehabilitering av husdjur handlar det ofta om att förändra 

rörelsebeteenden för återgång i den aktivitet husdjuret används till, exempelvis motion eller 

tävlingsaktivitet. 

Syfte: Utforska veterinärers och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering och 

samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden.  

Metod: En intervjustudie med kvalitativ design och induktiv ansats användes. Ett 

ändamålsenligt bekvämlighetsurval resulterade i sex deltagare, två veterinärer och fyra 

fysioterapeuter. Det uppsamlade materialet tolkades med kvalitativ innehållsanalys och 

materialet sorterades i kategorier och underkategorier. 

Resultat: Sex kategorier med erfarenheter av rehabilitering och samarbete för att påverka 

husdjursrörelsebeteenden framkom. Kategorierna handlade om hur man samarbetade 

mellan fysioterapeut och veterinär, hur man samarbetade med djurägaren, att sätta mål, 

vilka åtgärder man använde samt om att inventera omgivning och individfaktorer.  

Slutsatser: Vid förändring av rörelsebeteende hos djur är erfarenheten att individ och 

omgivningsfaktorer bör beaktas. Samarbete mellan fysioterapeuter och veterinärer upplevs 

utvecklat kring diagnostik men behöver aktivt utvecklas och styrkas med forskning kring 

fysioterapi för djur. 

Nyckelord: Fysioterapi, beteendemedicin, kvalitativ metod, djurfysioterapi 

  



 ABSTRACT 

Background: Physiotherapy for animals is a clinical area under development. Animal 

healthcare is becoming more equivalent to human healthcare. Human healthcare research 

shows that interdisciplinary collaboration between professions leads to higher patient safety 

and improved patients outcomes. In rehabilitation of pets, it is often about changing 

movement behaviours of pets for them to return to activity. 

Aim: explore veterinarians and physiotherapists experiences of rehabilitation and 

collaboration to affect movement behaviours of pets. 

Method: A interview study with qualitative design and inductive approach was used. A 

purposive, convenience sampling resulted in six participants. Collected material was 

interpreted with qualitative content analysis were material was sorted into categories and 

subcategories. 

Result: Six categories of importance for experiences of physiotherapy and collaboration to 

affect pet’s movement behaviours emerged. Categories concerned collaboration between 

physiotherapists and veterinarians, how to cooperate with animal owners, set goals, 

treatment choices and how to investigate environmental and individual factors. 

Conclusion: When changing movement behaviours in pets, is the experiences that 

individuals and environmental factors should be taken into consideration. Collaboration 

between physiotherapists and veterinarians is perceived as established in diagnostics and 

needs to be developed and proven with evidence of physiotherapy for animals. 

Keywords: Physiotherapy, behavioural medicine, qualitative research, animal 

physiotherapy 

 

 

 

  



 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING: ................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 3 

1 BAKGRUND............................................................................................................................ 1 

1.1 Fysioterapi för djur ...................................................................................................... 1 

1.2 Veterinär ........................................................................................................................ 3 

1.3 Samarbete inom vård och djursjukvård .................................................................... 4 

1.4 Djurrehabilitering ur ett beteendemedicinskt perspektiv ....................................... 5 

2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 7 

3  SYFTE.................................................................................................................................. 7 

4  METOD OCH MATERIAL...................................................................................................... 7 

4.1 Design.............................................................................................................................. 7 

4.2 Urval............................................................................................................................... 8 

4.3 Datainsamling ............................................................................................................... 8 

4.4 Tillvägagångssätt ......................................................................................................... 9 

4.5 Databearbetning och analys ..................................................................................... 10 

4.6 Etiska överväganden ................................................................................................. 11 

5  RESULTAT ........................................................................................................................ 12 

5.1 Samarbete mellan fysioterapeut och veterinär ...................................................... 14 

5.1.1 Gemensamt kliniskt arbete ..................................................................................... 14 

5.1.2 Kompetensutveckling .............................................................................................. 15 

5.2  Samarbete med djurägaren....................................................................................... 15 

5.2.1 Djurägarens ansvar ................................................................................................. 15 

5.2.2 Utöka djurägarens kunskap .................................................................................... 16 

5.3 Sätta mål...................................................................................................................... 16 

5.3.1 Rörelsemönster ....................................................................................................... 16 



5.3.2 Minskar smärta ........................................................................................................ 16 

5.3.3 Diskutera aktivitetsmål ............................................................................................ 17 

5.4 Verktyg .......................................................................................................................... 17 

5.4.1 Medicinerar.............................................................................................................. 17 

5.4.2 Manuella metoder ................................................................................................... 17 

5.4.3 Fysisk träning .......................................................................................................... 18 

5.4.4 Introducerar djuret till behandlingsmiljön ................................................................ 18 

5.4.5 Förändrar djurets omgivning ................................................................................... 18 

5.6.1 Frågar om omgivningsfaktorer ................................................................................ 18 

5.6.2 Observera djurägarens beteende ........................................................................... 18 

5.7.1 Frågar om djurets beteende.................................................................................... 19 

5.7.2 Observera djurets beteende ................................................................................... 19 

5.7.3 Undersöka djuret ..................................................................................................... 19 

6 DISKUSSION..................................................................................................................... 20 

6.1 Resultatsammanfattning ........................................................................................... 20 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 20 

6.3 Metoddiskussion ........................................................................................................ 22 

6.4 Etikdiskussion ............................................................................................................ 25 

7 SLUTSATSER....................................................................................................................... 26 

8 KLINISK BETYDELSE ......................................................................................................... 26 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 28 



 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Rehabilitering för djur 

Idag ser vi allt mer på våra husdjur som familjemedlemmar (Asker, 2006, 20 februari). I och 

med att djur och människor lever nära varandra och delar miljö drabbas människor och djur 

också av liknade hälsoproblem. Ledbesvär, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes eller 

övervikt till följd av inaktivitet och felaktig kost är exempel på tillstånd som drabbar både 

djur och människor. Under de senaste 10-20 åren har djursjukvården utvecklats och den 

vård som erbjuds till våra husdjur idag motsvarar i allt högre grad nivån inom människans 

hälso- och sjukvård (Statens offentliga utredningar [SOU] 2005:98). Enligt Jordbruksverket 

(2017) fanns det 2016, 101 247 hästar och 854 512 hundar i Sverige och enligt rapporten 

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Statistiska Centralbyrån (2012) fanns det då 

1 159 000 katter i Sverige av dessa var 8 av 10 hundarna och 36% av katterna försäkrade för 

veterinärvård. Försäkringsbolaget Agrias statistik visar att upp mot 50% av alla försäkrade 

hundar besöker veterinären under en tvåårsperiod (Agria 2009, 14 april).  

I dagsläget finns det ingen statligtutbildning på grundnivå till djurfysioterapeut (Steen- 

Vivanco, 2009). För att få en legitimation måste man först utbilda sig till leg. 

Fysioterapeut/Sjukgymnast och därefter genomgå en godkänd tilläggsutbildning inom 

veterinärmedicin för att bli godkänd av jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och 

sjukvård. Att ha ett godkännande från jordbruksverket innebär att allmänheten vet att 

personen i fråga har en specifik kompetens. Man förbinder sig att utöva yrket enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet, följa gällande regler om journalföring, tystnadsplikt, 

anmälningsplikt som för övrig legitimerad personal inom djurens hälso- och sjukvård. Den 

leg. Fysioterapeuten/Sjukgymnasten som har godkännande från Jordbruksverket för att 

arbeta inom djurens hälso- och sjukvård står också under statlig tillsyn och kan anmälas 

samt prövas hos Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. (Jordbruksverket, u.å.). 

Det finns idag privata utbildningar inom djurrehabilitering och då fysioterapeut inte är en 

skyddad yrkestitel på djursidan kan även en icke legitimerad vårdgivare kalla sig exempelvis 

hundfysioterapeut (Kindahl, 2016, 10 mars). Vid en sökning på studier.se 

(https://studier.se/) hemsida hittades privata utbildningar inom djurrehabilitering där 

deltagare får yrkestitlar som diplomerad Hästfysioterapeut/ Equiopat, diplomerad eller 

certifierad hundfysioterapeut. Yrkesverksamma inom rehabilitering av djur som saknar 

legitimation omfattas av behandlingsförbudet 4:e kap 1§. Det innebär att dessa ej får 

behandla djur som misstänks ha epizootisk sjukdom det vill säga en allmänfarlig smitta som 

kan spridas bland djur eller från djur till människa. Eller zoonos som är smittor som naturligt 

kan spridas mellan djur och människa. De som ej har legitimation får inte heller utföra 

operativa ingrepp, ge injektioner, utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte 

kan anses obetydligt eller behandla djur vars sinnen har modifierats via exempelvis lugnande 



 

 

medel, är nersövda eller lokalbedövats med injektioner (Lag om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård, SFS 2009:302, kap 4 1§).  

Djurrehabilitering och djurfysioterapi används ofta likartat men djurrehabilitering omfattar 

alla de insatser som sker under djurets konvalescens efter en skada eller ett ingrepp. Syftet 

med djurrehabilitering är att efter en skada eller ett ortopediskt ingrepp förbättra 

operationsresultatet, förkorta läkningstiden och att djuret så snabbt som möjligt ska återfå 

bästa möjliga funktion (Edge- Hughes, 2016). Rehabilitering inom veterinärmedicinen har 

historiskt sett varit väldigt riktad mot strukturerna och hur de ska läka bäst. Nu mer riktar 

man sig generellt mer mot funktion och att kroppsdelen ska återfå bästa möjliga funktion. 

Veterinären har ett övergripande ansvar att diagnostisera och behandla djuret medicinskt. 

Veterinären bedömer behovet av rehabilitering följer upp och utvärderar insatserna och 

skriver ut eventuella mediciner som smärtlindrande. Fysioterapeuten har ansvaret för en stor 

del av fysiska rehabiliteringen av djuret (SOU 2005:98). 

 

1.2 Djurfysioterapi 

Vid rehabilitering av djur är fysioterapi fortfarande förhållandevis nytt i Sverige. En grupp 

legitimerade sjukgymnaster bildade 1995 ”Legitimerade Sjukgymnasters Förening för 

Djurrehabilitering”. Under 1995 och 1996 hölls flera möten med representanter från 

Legitimerade Sjukgymnasters Förening för Djurrehabilitering, Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU) och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). De kom fram till att man 1999 

skulle hålla en pilotutbildning på SLU på 20 högskolepoäng (Fysioterapeuterna, 2013). Idag 

är utbildningen 10 plus 30 högskolepoäng och handlar om hund, katt och häst.  

 1996 godkändes även Legitimerade Sjukgymnaster inom Veterinärmedicin (LSVET) som en 

sektion inom LSR. Från 2010 kan legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter ansöka om 

godkännande av jordbruksverket för att arbeta med djur (Fysioterapeuterna, 2013). 

Idag finns 49 djurfysioterapeuter registrerade som aktiva i hela landet (Fysioterapeuterna, 

2013). Enligt Sveriges akademiska centralorganisation (SACO, u.å.) finns idag mer än 2100 

aktiva veterinärer i Sverige. 

Djurfysioterapin är fortfarande i ett utvecklingsstadium. Den vanligaste orsaken till 

veterinärkontakt för hästar är hälta till följd av ortopediska och/eller muskuloskeletala 

problem. Bland ridhästar i Sverige var oförmågan att tävla på grund av hälta och artros den 

vanligaste orsaken till avlivning mellan 1997-2000 (Egenvall, Penell, Bonnett, Olsson & 

Pringle, 2006). De ekonomiska konsekvenserna av hälta inom ridsporten har lett till 

ansträngningar att hitta sätt att upptäcka och förebygga hälta (Barrey, 1999). Vid hälta är det 

en stor fördel att som legitimerad djurfysioterapeut/sjukgymnast arbeta i team tillsammans 

med veterinären då behandling av sekundär muskelsmärta vid kronisk artrit inte leder till 

tillfrisknande på lång sikt. (Mills, & Williams, 2016).  Genom att arbeta tillsammans med 

veterinären i ett team kan de bästa resultaten av rehabiliteringen uppnås (McGowan, 2016). 

Inom djurens hälso- och sjukvård kan man se fysioterapeutisk rehabilitering som ett 



 

 

samarbete där information måste samlas in från och återkoppling måste ske med alla 

involverade i djurets rehabilitering det vill säga både djurägaren, fysioterapeuten, veterinären 

och andra eventuella parter som exempelvis tränare (Levine, Mills & Marcellin-Little, 2005). 

Hästfysioterapin är nu en av de delar inom djurfysioterapin som är mest etablerad.  I sin 

reviewartikel belyser McGowan, Stubbs & Jull (2007) att det i dagsläget inte finns mycket 

information att tillgå om djurfysioterapins definition och vilken plats professionen har 

jämsides med veterinärers profession eller hur samarbetet mellan yrkesgrupperna ser ut 

(McGowan, Stubbs & Jull, 2007).  

Under de senaste åren har djurfysioterapi utvecklats till att bli ett specialkliniskt område 

inom den fysioterapeutiska professionen. Inom detta område använder sig fysioterapeuter 

kvalificerade att behandla människor sina kunskaper och färdigheter på djur. 

Fysioterapeuten arbetar inom djurens hälso- och sjukvård i första hand på remiss från 

veterinär än som första vårdkontakt för djuret. Fysioterapeuter arbetar med djur precis som 

med människor med att bedöma, behandla och rehabilitera.  

Fysioterapeutens behandling utgår från den bedömning som gjorts genom bland annat 

anamnes från ägaren, observation av exempelvis gångmönster, analys av provocerande 

aktiviteter (exempelvis sport eller gångart), undersökning och tester. Specifika aktiva rörelser 

kan utföras genom att fysioterapeuten lockar djuret att utföra dessa med hjälp av en belöning 

(Goff, 2016). Sex minuters gångtest är exempel på en undersökningsmetod och är också ett 

utvärderingsinstrument som fysioterapeuter använder på hundar med hjärtsvikt (Boddy, 

Roche, Schwartz, Nakayama & Hamlin, 2004).   

Vanliga verktyg för att påverka rörelsebeteenden vid rehabilitering av husdjur är bland annat 

vattenlöpband vilket möjliggör avlastning av smärtande leder och kan leda till förbättrat 

rörelseomfång. Vid rehabilitering av djur med artros inriktas fysioterapibehandlingen på att 

förbättra muskelstyrka, reglera rörelsemängd och minska smärta genom att instruera 

djurägaren hur den kan påverka djurets rörelsebeteenden för att rätt muskulatur ska 

aktiveras (Edge- Hughes, 2016).   

Inom ridsporten inkluderar fysioterapeutens arbete bedömning och behandling av både 

ryttare och häst. Det blir alltmer vanligt att fysioterapeuter ses som en del av teamet inom 

ridsport och i bland annat England, Australien och Nya Zeeland har man officiella 

fysioterapeuter tillgängliga för sina lag vid tävling på internationell och olympisk nivå (Mc 

Gowan, Stubbs & Jull, 2007). I sin artikel skriver Lesimple, Fureix, Biquand & Hausberger 

(2013) om hur svårt det är att som djurägare, men även som professionell, att upptäcka om 

djuret har problem som till exempel ryggsmärta. Därför är spetskompetens för olika 

djurarters behandling och rehabilitering av största vikt. 

1.3 Veterinär 

För att bli veterinär krävs fem och ett halvt års heltidsstudier vid veterinärprogrammet. 

Veterinärernas arbetsområde är brett och kan omfatta en mängd djurarter från smådjur, 

kräldjur, fåglar, hästar till lantbrukets djur (Sveriges Lantbruksuniversitet [SLU], 2017). 



 

 

Distriktsveterinärer är ansvariga för djursjukvården inom lantbruket och veterinärer som 

arbetar på klinik jobbar främst med sällskapsdjur och hästar. I dagsläget finns det cirka 2100 

yrkesverksamma veterinärer i Sverige (SACO, u.å). Veterinärer kan även arbeta inom 

livsmedelskontroll på slakterier. I utbildningen finns ingen kurs specifikt inriktad på 

djurrehabilitering (SLU, 2017). Vid en litteratursökning som författarna gjorde tillsammans 

med bibliotekarie hittades inga tidigare studier om vilka faktorer veterinärer och/eller 

fysioterapeuter på djurklinik upplever påverkar djurs beteenden vid rehabilitering. 

1.4 Samarbete inom vård och djursjukvård 

I dagsläget finns det nästan ingen forskning om veterinärers erfarenheter av fysioterapi och 

samarbete inom djurrehabilitering. Vid en litteratursökning i databaserna Pubmed och 

Scopus som författarna gjorde tillsammans med bibliotekarie hittades ett fåtal artiklar i 

ämnet men inga av dessa presenterade några omfattande studier i ämnet utan främst 

personliga erfarenheter och åsikter.  

En enkätundersökning om svenska distriktsveterinärers inställning till djursjukgymnaster 

genomfördes 2013. Den visade att 81 % av de 140 distriktsveterinärer som besvarade enkäten 

visste att det fanns djursjukgymnaster och 71 % av deltagarna i studien var positiva till 

djursjukgymnaster. Trots detta var det 91 % av veterinärerna som ej samarbetade med någon 

djursjukgymnast (Hérard & Vestlin, 2014). 

 Inom människans hälso- och sjukvårdssektor utgör fysioterapeutprofessionen den tredje 

största (Wikström-Grotell, Broberg, Ahonen & Eriksson, 2013). Inom humanvården har man 

insett att för att kunna möta patienternas vårdbehov krävs dels en ökande specialisering med 

olika kärnkompetenser men även ett ökat samarbete mellan de olika professionerna och 

kunskap om varandras kompetensområden (Weller, Boyd, & Cumin, 2014). Samarbete 

definieras av Nationalencyklopedien (2018) som att en eller flera arbetar tillsammans med 

ett gemensamt syfte. Inom humanvården benämns samarbetet mellan professionerna som 

teamarbete. I studier har man sett att teamarbete är en grund för en god patientsäkerhet. 

Forskning har visat att patienternas behandlingsresultat förbättras vid ökad förståelse till 

teamarbete hos vårdpersonalen (Sacks et al, 2015). Ett fungerande teamarbete innebär att 

alla i teamet har tydliga roller och funktioner och kompletterande kunskaper samt har en god 

kommunikation sinsemellan tydliga gemensamma mål, delat ansvar och regelbundna 

avstämningar (Sandberg, 2006). I en uppföljning av en studie som gjorts i England 2006 såg 

man att de 90% av de 120 000 tillfrågade sjuksköterskorna som uppgett att de arbetade i 

team var det i 40 % av fallen inte äkta teamarbete utan så kallade falska team. Det kunde vara 

så att de hade bristande kommunikation eller inte hade gemensamma mål eller att någon i 

gruppen upplever sig klara sitt arbete oberoende av de andra i teamet (Lemieux-Charles & 

McGuire, 2006: West, & Lyubovnikova, 2013). Andra faktorer som kan försvåra samarbetet 

inom vården kan vara brister i eller konkurrens om ledarskap. Vinsterna med teamarbete 

inom vården blir inte bara bättre säkerhet och behandlingsresultat för patienten utan även 

större möjlighet att ha en effektiv och slimmad vårdorganisation (Weller, Boyd, & Cumin, 

2014).  



 

 

Att behandla ett djur innebär att man måste samarbeta och få de personer som sköter om 

djuret att vara delaktiga i djurets vård (SOU2005:98). Inom humanvården anses det viktigt 

att involvera föräldrarna vid vård av barn. Små barn kan precis som djur inte alltid föra sin 

egen talan. Föräldrarna är experter på sina egna barn och kan hjälpa vårdpersonalen att tolka 

barnets signaler. Det har visat sig att vårdpersonal inom humanvård inte alltid tar vara på 

föräldrarnas kännedom om barnet.  Inom humanvården anses det viktigt att ha en god 

kommunikation mellan behandlare och föräldrar. I kommunikationen är det viktigt att man 

lämnar tydlig och lätt begriplig information till föräldrarna exempelvis om hur olika typer av 

smärtlindring fungerar (Johansson 2013).  

1.5 Djurrehabilitering ur ett beteendemedicinskt perspektiv 

Vid många typer av skador hos våra husdjur behövs en rehabiliteringsperiod efter att skadan 

läkt eller under läkningen där djuret gradvis introduceras tillbaka till sin ursprungliga 

aktivitetsnivå. Fysioterapibehandling är ofta en centraldel i rehabiliteringen. 

Fysioterapibehandlingen innebär att man med rörelse stärker och bygger upp djuret för att 

förhindra återfall samt ge hållbara resultat. Det är veterinären, fysioterapeuten och 

djurägaren som måste samverka för att nå målet med rehabiliteringen. I dagsläget finns det 

ingen bred forskningsbas inom djurrehabilitering utan den största forskningsbasen hämtas 

från humanfältet. Något som ställer krav på behandlaren att översätta 

behandlingsmetoderna till djur utifrån erfarenhet (Edge-Hughes, 2016).  Enligt 

nationalencyklopedin definieras erfarenhet som: 

I vardagligt tal brukar man med erfarenhet mena ungefär ”på  regelmässig verksamhet eller 

sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet”. Erfarenhet står här såväl för den process 

varigenom denna kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process. 

Filosofiskt ställer man härvid ofta erfarenhet i motsättning till teoretisk eller språkligt fixerad 

kunskap och menar med erfarenhet då snarast ”en på upprepad tillämpning byggande 

färdighet” eller ”en uppövad omdömesförmåga”. (Nationalencyklopedin, u.å) 

I denna studie har författarna därför valt att definiera erfarenhet som de kunskaper, 

färdigheter informanterna beskriver. Genom vilka händelser och iakttagelser man byggt upp 

färdigheter och kunskaper samt resultatet av denna process räknas också i denna studie till 

erfarenheter. 

Beteendemedicin är ett multidisciplinärt område där kunskaper och erfarenheter från fler 

olika fält sammanställts för att kunna se på sjukdom och hälsa med ett biopsykosocialt 

synsätt. Beteendemedicin definieras av International Society of Behavioral Medicine (ISBM) 

som ett intradisciplinärt område som utvecklar och integrerar kunskaper från psykosociala, 

beteende och biomedicinska fält som är relevant för hälsa och sjukdom samt att tillämpa 

denna kunskap inom sjukdomsprevention, etiologi, diagnostik, behandling och 

rehabilitering. Ett av ISBMs mål är att uppmuntra och koordinera interaktion mellan en 

mängd hälsoprofessioner från både de biomedicinska och beteendevetenskapliga fältet 

(ISBM, u.å).  



 

 

Djur kommer ofta i kontakt med veterinärvård då djurägaren uppmärksammat en 

beteendeförändring som avviker från det normala hos djuret. Behandlaren kan endast 

utvärdera denna förändring hos sin patient korrekt om han/hon har förmågan att hantera 

djuret på rätt sätt. Huruvida behandlaren har denna förmåga beror på dennes kunskap om 

djurets naturliga beteende och kunskaper om principer för inlärning (Mills, 2007). Djurs 

beteenden och förmåga till inlärning påverkas av artspecifika egenskaper. En hund är 

exempelvis ett rovdjur och asätare medan hästar är bytesdjur och djuren reagerar därför 

olika på olika stimuli. Ett flockdjur som kamouflerar sin smärta har evolutionistiskt sett haft 

större chans till överlevnad än ett djur som förändrar sitt rörelsemönster exempelvis genom 

hälta. Hältan ses av flocken som ett tecken på svaghet och kan leda till lägre rang vilket gör 

att individen hålls i utkanten av flocken och på detta sätt blir mer utsatt. Djurs beteenden 

påverkas däremot inte av sociala normer och värderingar utan mer av drifter och behov.  

(Mills & Williams, 2016).  

Den socialkognitiva teorin (SKT) förklarar att beteenden, individen och omgivningen 

samspelar och påverkar varandra (McAlister, Perry, & Parcel, 2008). Vid rehabilitering av ett 

djur är det ofta viktigt att kunna modifiera dess rörelsebeteende. Litteraturen definierar 

rörelsebeteenden olika men kan definieras som kedja av fysiologiska händelser som påverkar 

rörelse samt varför och hur rörelserna utförs vid en specifik uppgift eller situation (Carr, & 

Shepherd 2010). För ha en inverkan på rörelsebeteendet hos djur behöver man hitta de 

faktorer som är påverkningsbara både hos djuret (individen) och omgivningen. Med 

omgivning menar man både fysik miljö där djuret lever och vistas men även social miljö som 

för djuret främst är människorna i dess närhet. Ett sätt att påverka beteenden enligt SKT är 

alltså att förändra de omgivningsfaktorer som har inverkar på det specifika beteendet 

(McAlister, Perry, & Parcel, 2008). Rörelsebeteenden som kan behöva regleras vid 

rehabilitering är rörelsemönster, rörelsemängd, smärtbeteenden, belastningsmängd, 

träningsintensitet, träningsfrekvens, träningsfokus men också att förbättra det tekniska 

utförandet i en specifik rörelse (Edge-Hughes, 2016). I denna studie har författarna valt att 

fokusera på de rörelsebeteendena som man ofta vill påverka vid rehabiliteringen och 

fokusera mindre på de inre faktorerna som kan påverka rörelsebeteenden. Inre faktorer som 

kognitioner och uppfattningar om ett beteende är svåra att studera hos djur. Den senaste 

forskningen indikerar dock att inre faktorer och kognitioner kring beteenden finns hos djur 

(Ringhofer & Yamamoto, 2017).   

Vanliga förändringar som görs i den fysiska miljön för att förändra rörelsebeteende vid 

rehabilitering är att minska storlek på rasthagar, höja upp matskålar, minska halkrisk och att 

inför koppeltvång vid promenader (Edge- Hughes, 2016). Djurägaren är en viktig del av 

djurets sociala miljö. Om djuret ska rehabiliteras i hemmet är det viktigt att kunna motivera 

och påverka djurägaren att göra dessa förändringar i djurets miljö (McAlister, Perry, & 

Parcel, 2008). 

Enligt Banduras teori om självreglering (2004) måste människor kunna övervaka sina 

beteenden, under vilka omständigheter de sker, sätta upp rimliga mål och styra sitt beteende 

för att kunna förändra dem. Vilket är mycket svårt för ett djur som saknar förmåga till 

sjukdomsinsikt. Här är det i stället människan som måste utforska under vilka situationer ett 

beteende hos djuret uppstår och vad som utlöser det (Edge- Hughes, 2016).  



 

 

 

2 PROBLEMFORMULERING 

Enligt den socialkognitiva teorin påverkas beteenden av individen och omgivningens 

samspel samtidigt som dessa påverkar varandra. Eftersom djur inte själva kan söka 

vård är djurägaren en avgörande faktor för djurets livssituation. Djurägare söker ofta 

vård då djuret uppvisar ett förändrat beteendemönster som de uppmärksammat.  

I arbete inom djurens hälso- och sjukvård innebär det att veterinär och/eller 

djurfysioterapeut måste påverka djurägaren för att främja önskad beteendeförändring 

hos djuret. Det är väsentligt att veterinär och djurfysioterapeut kan samarbeta kring 

djurens rehabilitering och i att påverka djurägaren. Då man forskat på samarbete inom 

humanvård har man kunnat se att ett väl fungerande samarbete leder till högre 

patientsäkerhet och bättre behandlingsresultat. Enligt författarnas vetskap finns det 

idag i stort sett ingen forskning på hur samarbete inom djurens hälso- och sjukvård ser 

ut. Därför vore det intressant att undersöka vad veterinärer och fysioterapeuter har för 

tankar kring hur de samarbetar för att rehabilitera djur, samt deras erfarenheter av 

vilka faktorer som spelar roll för att lyckas förändra och påverka rörelsebeteenden hos 

djur. 

3  SYFTE 

Syftet var att utforska veterinärers och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering 

och samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden.  

4  METOD OCH MATERIAL  

4.1 Design 

Studien är en intervjustudie med en kvalitativ design och induktiv ansats utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativa metoder bygger på att resultatet grundar sig på 

beskrivande data. I en kvalitativ studie utgår man från att verkligheten kan uppfattas olika av 

olika personer. I den här studien är det deltagarnas, veterinärernas och fysioterapeuternas, 



 

 

egna ord och uppfattningar som analyserats och inga förutbestämda svar eller åsikter har 

presenterats för deltagarna.  Vill man beskriva, tolka och förklara hur människor upplever 

olika saker och deras syn på verkligheten är den kvalitativa designen den mest lämpliga. 

Studien utgår inte utifrån någon förutbestämd teori eller testar någon hypotes utan i 

analysen söktes efter mönster helt förutsättningslöst därav den induktiva ansatsen (Olsson & 

Sörensen 2011:Ahren, 2011).  

4.2  Urval 

Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval gjordes av sex informanter vilka rekryterades bland 

de veterinärer och fysioterapeuter som arbetar vid 20 olika djurkliniker i Sverige. Klinikerna 

valdes ut efter sin geografiska lokalisation då författarna önskade rimlig resväg för att kunna 

utföra intervjuerna på plats vilket resulterade i att urvalet blev ett bekvämlighetsurval. 

Förfrågan e-postades till djurklinikernas officiella e-post adress, därför har författarna ingen 

vetskap om förfrågan gick fram till samtliga verksamma veterinärer och fysioterapeuter på de 

aktuella klinikerna. Totalt tillfrågades cirka 10 veterinärer och fysioterapeuter direkt utöver 

de två deltagare som rekryterades vid det första utskicket till klinikernas allmänna e-post 

adress. Rekrytering till intervjuerna skedde löpande tills tillräckligt många deltagare hade 

rekryterats. Inklusionskriterierna var att veterinären eller fysioterapeuten skulle vara eller 

varit verksamma inom veterinärmedicin i minst sex månader samt att man arbetar eller 

tidigare arbetat på djurklinik. Fysioterapeuterna skulle vara fysioterapeuter/sjukgymnaster 

med svensk legitimation.  

Urvalet bestod av två veterinärer och fyra fysioterapeuter/sjukgymnaster. Flera tillfrågade 

veterinärer avböjde deltagande på grund av tidsbrist att de inte arbetade med rehabilitering 

eller inte trodde sig ha tillräckliga kunskaper inom rehabilitering. En av 

djurfysioterapeuterna som först rekryterades saknade legitimation inom humanvård och fick 

uteslutas ur studien då hen inte uppfyllde inklusionskriterierna. Veterinärerna och en av 

fysioterapeuterna arbetade nästan uteslutande med hästar. Övriga fysioterapeuter arbetade 

främst med hundar och ibland katter. Veterinärerna och fysioterapeuterna hade varit 

verksamma inom djurens hälso- och sjukvård mellan 1-20år. Tre av 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna hade godkännande från jordbruksverket.  

4.3 Datainsamling  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide med semistrukturerade frågor(Bilaga A). Frågorna 

syftade till att utforska informanternas erfarenheter av rehabilitering och samarbete för att 

påverka husdjurs rörelsebeteenden. De första frågorna var bakgrundsfrågor om yrke, kön, 

antal yrkesverksamma år inom veterinärmedicin, utbildningsland och eventuella 

vidareutbildningar. De första två intervjufrågorna handlade om vilka tankar informanterna 

hade om att påverka djurs rörelsebeteenden och vilka faktorer som var viktiga då. Den tredje 

frågan handlade om betydelsen av fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid rehabilitering 



 

 

av husdjur och den sista handlade om vilka skäl till att samarbeta för att påverka djurs 

rörelsebeteende vid rehabilitering som informanterna såg. Se bilaga A. 

Först genomfördes två provintervjuer. Därefter korrigerades strukturen på intervjuguiden för 

att intervjuaren skulle ha lättare att följa intervjuguiden. Författaren som genomförde 

intervjuerna fick även tillfälle att öva på att hålla intervjuer och den andra författaren som 

agerade bisittare fick ge feedback till intervjuare och tillfälle att öva på att få intervjuare och 

informant att hålla sig till ämnet genom att följa intervjuguiden. Båda provintervjuerna 

inkluderades i studien då de båda ansågs tillföra väsentlig information. Efter 

provintervjuerna korrigerades strukturen på intervjuguiden genom att följdfrågorna flyttades 

in under respektive huvudfråga istället för att vara placerade längst ner i intervjuguiden. 

Efter att provintervjuerna hade genomförts gjordes inga ytterligare korrigeringar i 

intervjuguiden.  

Intervjuerna inleddes med att bisittaren förklarade för informanten hur rörelsebeteenden 

hos husdjur definierats i studien. Intervjuaren ställde sedan bakgrundsfrågorna. Därefter 

ställdes huvudfrågorna ibland med språkanpassningar och förtydliganden av frågan. En av 

intervjuerna inleddes direkt med huvudfrågorna efter information om rörelsebeteenden då 

informanten efterfrågat bakgrundsfrågorna i förhand på grund av tidsbrist. Ibland användes 

individuella reflekterande följdfrågor, exempelvis ”vad är det för faktorer hos individen som 

påverkar?” eller ”du ser att det verkligen går åt ett större samarbete?”  

Intervjuerna var mellan 17 och- 32 minuter långa. Bisittaren förde korta anteckningar under 

intervjuerna på lösenordskyddad laptop för att bocka av att svar på samtliga frågor i 

intervjuguiden ställts och besvarats adekvat. Anteckningarna raderades direkt efter att 

respektive intervju avslutats. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Författarna skickade ut förfrågan om intresse av deltagande i studien i form av 

informationsbrev (Bilaga B) till 20 djurklinikers allmänna e-postadresser. Förfrågningarna 

ledde till att två informanter rekryterades. Då författarna ej kunde vara säkra på att förfrågan 

nått samtliga verksamma veterinärer och fysioterapeuter vid de tillfrågade kliniker 

kontaktades 10 enskilda veterinärer/fysioterapeuter som varit eller är verksamma på de 

kontaktade klinikerna eller andra kliniker Sverige via e-post och inom tre veckor följdes 

informationsbrevet upp via telefon om inget svar återkommit. Efter att deltagarna rekryterats 

inhämtades tillstånd av verksamhetsansvarig för genomförande av intervju. Tillstånd från 

verksamhetsansvarig lämnades skriftligen vid intervjutillfällena av deltagarna, en av 

verksamheterna mailade ett inskannat tillstånd till författarna. Två av deltagarna var själva 

verksamhetsansvariga i den verksamhet där de arbetade och gav själva tillstånd att 

genomföra intervjun. Deltagarna fick själva bestämma var det var lämpligt att genomföra 

intervjun. Fyra av deltagarna valde att genomföra sin intervju på sin arbetsplats, en intervju 

skedde hemma hos deltagaren och en via högtalartelefon och ljudinspelades på diktafon 

eftersom informanten hade svårt finna tid för en intervju med författarna närvarande. 

Deltagarna fick skriftlig information i förväg via informationsbrevet om att deltagandet var 



 

 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Information upprepades vid intervjutillfällena. 

Ena författaren ledde samtliga intervjuer och den andra författaren agerade bisittare vid 

samtliga intervjuer och kom med reflekterande frågor på det informanten sa. 

Intervjutillfällena ljudinspelades med diktafon av märket ZOOM för att sedan kunna 

transkriberas. 

4.5 Databearbetning och analys  

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författarparet till studien. 

Informanterna kodades med bokstäver och siffra. Kodnycklarna var VET1, VET2, FT1, FT2, 

FT3 och FT4. Efter att intervjuerna transkriberats analyserades materialet av författarna 

utifrån de enskilda intervjuerna. Kvalitativ manifest innehållsanalys användes därmed 

analyserades inga latenta eller underliggande budskap i materialet (Lundman & Hällgren- 

Graneheim, 2017). Först lästes intervjuerna igenom i sin helhet av båda författarna, därefter 

togs meningsbärande enheter ut av författarna som var för sig markerade de delar av texten i 

det transkriberade materialet som ansågs vara de meningsbärande enheterna som bäst 

svarade mot syftet med studien, därefter jämfördes vilka meningsenheter som tagits ut. De 

meningsenheter som endast tagits ut av en av författarna diskuterades gemensamt tills 

enighet uppnåtts gällande om meningsenheten ansågs svara mot syftet eller skulle förkastas. 

Då båda författarna deltog vid datainsamling bidrog detta till att de lättare kunde sätta sig in 

i meningsenheternas sammanhang. De uttagna meningsbärande enheterna kondenserades 

sedan, vilket innebär att texten förkortades, språket förfinades och gjordes mer lätthanterligt 

samtidigt som det centrala innehållet bevarades och inget väsentligt gick förlorat. Därefter 

abstraherades den kondenserade meningsenheten till en övergripande kod som beskriver 

innehållet i den meningsbärande enheten. Koderna skapades i regel så textnära som möjligt 

men innehöll ibland en liten grad av tolkning (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). 

Exempel på uttagna meningsbärande enheter och delar av analysprocessen togs upp och 

diskuterades med handledare och medstudenter vid två grupphandledningstillfällen. 

Koderna sorterades sedan in under övergripande kategorier som i sin tur sedan sorterades i 

underkategorier. Kategorierna utgjordes av koder med liknande innehåll efter att likheter och 

skillnader i materialet identifierats, detta i enlighet med Granheim & Lundmans 

innehållsanalys (2004). Se tabell 1. 

  



 

 

 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod  Kategori Underkategori 

Citat från 

informant som 

ansågs svara 

mot syftet 

Förkortning av 

den 

meningsbärande 

enheten, för att 

ta fram det 

centrala utan att 

någon väsentlig 

information gick 

förlorad 

Kort 

beskrivning av 

den 

meningsbärande 

enheten 

Koder som 

handlade om 

liknande 

innehåll 

sorterades in 

under samma 

kategori 

Koder inom en 

kategori som 

liknade 

varandra 

sorterades in i 

underkategorier 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet till underkategori 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

Ja det är ju djurägaren och 

miljön. Helt klart det 

måste vara det det måste 

asså du kan inte 

överlämna beslutet om 

hur hunden ska röra sig 

till hunden själv för det 

förstår den inte. Utan det 

måste du bolla till 

djurägaren. Ja det är väl 

compliance från 

djurägaren 

Det är 

djurägaren och 

miljön. Du kan 

inte överlämna 

beslut till hunden 

hur den ska röra 

sig. Det måste du 

bolla till 

djurägaren.  

Compliance från 

djurägaren. 

Djurägarens 

compliance 

och miljön 

Samarbeta 

med 

djurägaren 

Djurägarens 

ansvar 

 

En av informanterna fick läsa igenom transkriberingen från sin intervju, för att se hur hen 

uppfattats och om hen ville tillägga något till materialet. Efter analysen fick samma 

informant även läsa den för att kontrollera att hen tyckte sig känna igen sina egna ord och 

sammanhang i meningsbärande enheter, kondensering, kod, kategorisering och 

underkategorisering. Informanten frågades också om hen tyckte att något väsentligt utifrån 

studiens syfte gått förlorat.  

4.6 Etiska överväganden 

Riskerna med en intervjustudie är små eftersom ingen intervention sker. Det deltagarna 

behöver göra är att dela med sig av sina tankar och upplevelser kring rehabilitering för djur. 

Eftersom deltagarna delger så mycket av sig själva är det viktigt att ingen av deltagarna kan 



 

 

identifieras för att inte känna sig utelämnad eller utsatt. Deltagarna ska inte riskera att ta 

skada eller lida på grund av studien (Vetenskapsrådet, 2017).  

Studien utgick ifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer som presenterats i publikationen god 

forskningssed för att skydda de informanter som ingår i studien. Deltagarna granaterades 

konfidentialitet vid deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna fick skriftlig information med ett informationsbrev via e-post om studiens 

innehåll och genomförande (bilaga B). Informationen upprepades muntligt vid 

intervjutillfällena. Deltagarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet avbryta sin medverkan i studien utan att behöva ange orsak. I 

informationsbrevet informerades deltagarna om att intervjuerna skulle spelas in och att 

materialet skulle raderas efter att studien som presenteras i form av ett examensarbete 

godkänts. Deltagarna lämnade muntligt samtycke till deltagande via telefon och vid 

intervjutillfällena eller skriftligt via sms. Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer måste 

människor som deltar i forskning lämna samtycke till deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). 

De inspelade intervjuerna sparades på en separat lösenordskyddad hårddisk som förvarades 

inlåst hos en av författarna. Det skriftliga materialet förvarades på lösenordskyddade datorer 

som endast författarna hade tillgång till.  

Inga individer går att identifiera i den skriftliga redovisningen. Namn och personuppgifter 

registrerades aldrig i intervjumaterialet. För att uppfylla kraven för konfidentialitet raderas 

alla inspelningar, det transkriberade materialet och uppgifter om persondata efter att 

examensarbetet är examinerat och godkänt.  

5  RESULTAT 

Resultatet av analysen blev sex olika huvudkategorier som belyste veterinärers och 

fysioterapeuters  erfarenheter av rehabilitering och samarbete för att påverka husdjurs 

rörelsebeteenden. Olika aspekter inom huvudkategorierna redovisas som 17 underkategorier 

fördelat på två till fyra underkategorier per huvudkategori. Se tabell 3. 

  



 

 

 

Tabell 3: Sammanställning av, teman, kategorier samt underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Samarbete mellan fysioterapeut och 

veterinär 

Gemensamt kliniskt arbete 

Kompetensutveckling 

Samarbeta med djurägare Djurägarens ansvar 

Utöka djurägarens kunskap 

Sätta mål Rörelsemönster 

Minska smärta 

Diskuterar aktivitetsmål 

 

Verktyg 

Medicinerar 

Manuella metoder 

Fysisk träning 

Introducerar djuret till behandlingsmiljö 

Förändrar djurets omgivning 

Inventera omgivningsfaktorer Frågar om omgivningsfaktorer 

Observera djurägarens beteende 

Inventera individfaktorer  Frågar om djuret 

Observera djurets beteende 

Undersöka djuret 

 

VET står för att informanten hade veterinär som yrke och FT står för att informanten hade 

fysioterapeut som yrke. 

  



 

 

  

5.1 Samarbete mellan fysioterapeut och veterinär 

Inom kategorin samarbete mellan fysioterapeut och veterinär framkom två underkategorier 

som var gemensamt kliniskt arbete och kompetensutveckling. Inom kategorin framkom det 

erfarenheter om varför det var viktigt att samarbeta, vad man tyckte fungerade bra och hur 

man tänkte kring att utveckla och förbättra samarbetet mellan professionerna.  

5.1.1 Gemensamt kliniskt arbete 

Informanter uttryckte att det var viktigt att professionerna samarbetade sinsemellan för att 

kunna påverka rörelsebeteenden.  

Det framkom att både veterinärer och fysioterapeut tyckte att det var viktigt för samarbetet 

att kommunicera med varandra, bland annat om diagnos, läkningens progression, 

träningsupplägg och tidigare sjukdomshistorik hos djuret.  

”Ett diagnosen är så viktig, det är absolut det viktigaste åt båda håll, det är inte alla veterinärer som 

är så jättebra ortopediskt det är långtifrån alla sjukgymnaster som är bra på att ställa rent 

veterinärmedicinska diagnoser och det är viktigt att veta och där måste vi hjälpas åt för ibland är 

det inte så lätt att ställa en korrekt diagnos men det är man måste för att sedan överhuvudtaget 

kunna göra en rehabiliteringsplan” (FT, 4) 

Som skäl till att samarbeta angav de att veterinärer och fysioterapeuter har olika kompetens. 

En erfarenhet hos fysioterapeut var att veterinären jobbar mer direkt med leden medan 

fysioterapeuten arbetar utifrån vilken funktion djuret har i sin vardag. Det framkom att rätt 

diagnos var viktigt för att kunna påverka djurets rörelsebeteende. Samarbetet kring att sätta 

diagnos ansågs behövas extra mycket eftersom djuren inte kan tala, veterinärer och 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna kunde därför behöva ta hjälp av varandras kompetenser 

för att sätta rätt diagnos. Rätt diagnos ansågs även leda till bättre och mer hållbara resultat. 

De fysioterapeuter som arbetat flera år ansåg att samarbetet på deras arbetsplats utvecklats 

positivt och att de hade ett betydligt mer integrerat arbete mellan veterinär och fysioterapeut 

nu än för ett antal år sedan. Det framkom att veterinärerna var mer öppna för rehabilitering 

nu än tidigare. Att ha samma språk, undersökning- och utvärderingsmetoder framhölls som 

viktigt för samarbetet och en god kommunikation.  

Veterinärerna ansåg att de inte hade tid att följa upp djuret på lång sikt eller göra en 

detaljerad rehabiliteringsplan utan lämnade gärna över ansvaret till fysioterapeuten. 

Däremot utarbetade de sällan en rehabiliteringsplan tillsammans eller satte gemensamma 

mål. En åsikt som framkom från veterinärernas sida var att de ville att fysioterapeuterna 

skulle hjälpa till och utforma ett detaljstyrt träningsprogram i rehabiliteringen då veterinären 

själv inte ansåg sig ha den kompetensen och tyckte att fysioterapeuterna skulle jobba i större 

utsträckning med fysisk träning än med manuella metoder mot vad de gör idag. Denna bild 

stämde delvis överens med fysioterapeuternas åsikter. Det framkom under intervjuerna att 

saker som underlättade samarbetet var att lokalerna där de arbetade låg nära varandras och 

att den andra yrkesgruppen fanns tillgänglig för konsultation.  



 

 

5.1.2 Kompetensutveckling  

Majoriteten av informanterna ansåg att även om de redan hade ett samarbete mellan 

professionerna kunde det utvecklas betydligt. Några av fysioterapeuterna uttryckte att de 

ville ha mera tid tillsammans med veterinärerna för att lära av varandra. Fysioterapeuterna 

uttryckte en önskan om att ha gemensam rond och gå igenom patientfall tillsammans med 

veterinärerna. Både veterinärer och fysioterapeuter tyckte att ett sätt att utveckla samarbetet 

var att tillsammans sätta ihop vårdprogram/protokoll för olika diagnoser utifrån gällande 

evidens. Flera av informanterna hade åsikten att det behövs mer evidens inom fysioterapi för 

djur och att man trodde att det var en faktor som kunde öka förståelsen för vikten av 

fysioterapi hos veterinärer och även djurägare. En annan bidragande orsak till att samarbete 

försvårades utifrån veterinärernas erfarenheter var att fysioterapeut på djursidan inte är 

någon skyddad titel och att veterinären därmed inte alltid har möjlighet att avgöra vilken 

kompetens en för veterinären okänd fysioterapeut har. Det framkom dock att 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna var medvetna om detta problem och önskade i sin tur att 

få titeln skyddad samt att de ansåg att det var viktigt att få fram mer evidens kring 

fysioterapeutiska metoder och kvalitetssäkrade bedömningsinstrument för att tydliggöra sin 

roll gentemot veterinärerna och avgränsa sig från de icke legitimerade aktörerna på 

marknaden. 

”Nu ska vi ha en heldag i december där vi ska patientfall tillsammans där vi kommer undersöka och 

jobba med dem var för sig och sedan sammanfatta för att verkligen tighta ihop oss ja men att vi 

verkligen bedömer saker på samma sätt och att vi blir mera säkra och jobbar på samma liksom med 

samma ord och med samma bedömningsmetoder och så vidare där har vi jättemycket att lära av 

varandra”. (FT1) 

 

 

 

5.2  Samarbeta med djurägare 

Inom kategorin samarbete med djurägaren framkom två underkategorier, djurägarens 

ansvar, utöka djurägarens kunskap. Kunskapen de ville ge djurägaren var hur djurägaren 

både teoretiskt och praktiskt skulle hantera djurets skada.  

Det som lyftes fram som det absolut viktigaste vid att påverka djurets rörelsebeteende var 

samarbetet med djurägaren. Eftersom veterinärerna och fysioterapeuterna inte direkt kan 

instruera djuret hur det ska bete sig eller vad det får eller inte får göra i förhållande till sin 

skada är de beroende av att djurägaren tar till sig den informationen och sedan överför det på 

djuret.  

5.2.1 Djurägarens ansvar 

Det framhölls att djurägarens ansvar för djuret var viktigt för rehabiliteringen. Om inte 

djurägaren hade sjukdomsinsikt och viljan att göra förändringar i miljön och följsamhet till 

behandlingsplanen var det svårt att få bra resultat.  



 

 

”För det första dedikation till att faktiskt göra någonting och att följa order på vad man har sagt att 

dom ska göra” (VET, 1)  

 

5.2.2 Utöka djurägarens kunskap 

När informanterna talade om samarbete med djurägare handlade det mestadels om att utöka 

djurägarens kunskap. Detta beskrevs i termer som att lära djurägaren använda redskap och 

miljö för att påverka djurets rörelsebeteenden, informera om rörelserestriktioner, instruera 

och visa hemövningar. De gav muntliga restriktioner och rekommendationer men var även 

tvungna att visa rent praktiskt. Det framkom att om djurägaren fått felaktig information om 

djurets skada från en vårdgivare med bristande kompetens kunde det försvåra samarbetet 

med djurägaren. 

”Jag sätter ner benet på den visar djurägaren om det är en [hund] som står så här och är jätterädd 

och inte vill använda benet, då måste jag ju visa för dem, för de tycker gud han är rakad och vågar 

man ta i det där benet, för de flesta människor tycker ju det här är lite otäckt och det är ett stort 

operationssår och det är svullet och läskigt då måste jag ju instruera visa hur har vi gjort för att få 

hunden att våga sätt ner benet och måste jag låta djurägaren få prova när jag tittar på” (FT, 4) 

5.3 Sätta mål  

Inom kategorin sätta mål framkom tre under kategorier som var rörelsemönster, minska 

smärta och diskuterar aktivitetsmål.  Erfarenheterna handlade om att man kunde behöva 

minska djurets smärtnivå innan man kunde börja arbeta mot ett förbättrat rörelsemönster. 

Slutgiltiga mål kunde vara att djuret skulle komma tillbaka till exempelvis sport- eller 

bruksaktiviteter.  

5.3.1 Rörelsemönster 

När informanterna tog upp strategier för att förändra rörelsebeteenden framkom vikten av 

att sätta mål för att veta vad i rörelsemönstret de behövde påverka. Dels hade informanterna 

ofta egna mål i form av ett så normalt eller funktionellt rörelsemönster som möjligt hos 

djuret. Dels handlade det om vilka rörelser djurägaren ville att djuret skulle klara. Att ha 

möjligheten att även undersöka ryttaren för att kunna avgöra och förändra ryttarens 

påverkan på djurets rörelsebeteende var något som önskades men sällan var möjligt 

tidsmässigt för de som arbetade med ridhästar.  

5.3.2 Minskar smärta 

Ett annat primärt mål för behandlaren var att minska smärtan för att kunna påverka djurets 

rörelsebeteende på ett bra sätt. Det ansågs viktigt att djurens smärta minskade innan man 

kunde mobilisera och inleda rehabiliteringsprogrammet.  



 

 

”men i grund och botten så måste den vara smärtfri för att det ska funka och när den väl är smärtfri 

eller själv grundproblemet är löst då kan man använda dom olika verktygen för att ändra på 

rörelsemönstret” (VET, 2) 

5.3.3 Diskutera aktivitetsmål  

Det framkom att djurägarens mål var väldigt viktigt både för den som behandlade och 

djurägaren. Djurägarens mål var oftast aktivitetsinriktade, de ansågs behövas för att veta 

vilken aktivitet djuret förväntades komma tillbaka till och vilka krav det satte på djurets 

funktion. Att diskutera målsättning med djurägaren var även viktigt för att det skulle bli 

rimligt och att djurägaren skulle veta vad de kunde förvänta sig för resultat. 

5.4 Verktyg 

Inom kategorin verktyg framkom fem underkategorier. Dessa var medicinerar, manuella 

metoder, fysisk träning, introducerar djuret till behandlingsmiljön och gör förändringar i 

miljön. Med verktyg menade informanterna främst vad de gjorde rent praktiskt för att 

försöka påverka rörelsebeteenden, ofta handlade det om att påverka individfaktorer genom 

olika behandlingsmetoder.  

5.4.1 Medicinerar 

Veterinärerna kunde använda sig av olika mediciner som exempelvis smärtlindrande 

preparat men även lugnande till exempelvis hästar för att de inte skulle förvärra sin skada. 

”Händer rätt ofta idag att vi får droga hästarna under rehabiliteringen för att dom ska hålla sig på 

mattan” (VET, 2) 

 

5.4.2 Manuella metoder 

Både fysioterapeuterna och veterinärerna använde sig av olika manuella metoder exempelvis 

kiropraktik med ledmanipulation, akupunktur, stretch och mobilisering var tekniker som 

togs upp.  

”Pratar vi manuella behandlingar så handlar det mycket om muskelavslappning och smärtl indring 

då är det liksom akupunktur..// rörelseuttag ja inte manipulation utan mer mobilisering så att säga, 

jag knäcker inte och håller på utan det är egentligen hästen som får göra det genom att man får 

locka dem det är som att jobba med barn som inte kan ta instruktioner, man får locka dem och lura 

dem att göra de man vill” (FT, 3) 

 



 

 

5.4.3 Fysisk träning 

En erfarenhet som framkom från fysioterapeut/sjukgymnast var att de ansåg behovet av att 

använda maskiner som laser och stötvåg minskade om de jobbade effektivt med fysisk 

träning och övningar. Andra uttryckte att de tyckte att laser var väldigt effektivt främst för 

läkning och smärtlindring. 

5.4.4 Introducerar djuret till behandlingsmiljön 

Att låta djuret vänja sig till behandlingsmiljön var också något som flera fysioterapeuter 

använde för att lättare kunna påverka djurets rörelsebeteende.  

// "man kan också tänka att många kan ju till exempel vara jätterädda för att gå i vattentrasken o 

är dom då helt nyopererade så blir ju de jätte jobbigt så där försöker vi också  möta beteendet genom 

att innan operation ta in den på nått besök på rehab så att den får vänja sig vid lokalerna å får gå in 

i vattentrasken å gå lite i trasken å sådana där grejer om man har tänkt att den ska gå i 

vattentrasken efteråt" (FT2)  

5.4.5 Förändrar djurets omgivning 

Vid olika skador gjordes även individanpassade förändringar i miljön som att höja upp 

matskålar år diskbråckspatienter eller att sätta en ortos på en led som skulle imobiliseras. 

"vi använder oss av ortoser på hundarna som har restriktioner å inte får göra vissa saker, 

rygghundar höjer vi upp vattenskålar och sånna saker " (FT2) 

 

5.6  Inventera omgivningsfaktorer 

Under kategorin inventerar omgivningsfaktorer framkom två underkategorier, frågar om 

omgivningsfaktorer och observerar djurägaren. Att inventera omgivningsfaktorer ansågs 

avgörande för att veta vilka strategier och metoder fysioterapeuterna och veterinärerna skulle 

använda sig av för att förändra djurets rörelsebeteende. Det uppgavs att 

omgivningsfaktorerna behövde inventeras för att se vad som kunde eller behövde förändras.  

5.6.1 Frågar om omgivningsfaktorer 

För att ta del av omgivningsfaktorer frågade informanterna djurägaren både om den fysiska 

miljö där djuret vistas, exempelvis om det finns trappor, hala golv, möjlighet till avgränsning 

av utrymmen men även antal familjemedlemmar med mera. 

5.6.2 Observera djurägarens beteende 

Det framkom att både fysioterapeuter och veterinärer observerar djurägarens beteenden hur 

hen hanterar djuret. En erfarenhet från veterinär och fysioterapeut som arbetar främst med 

hästar var en önskan om att i större utsträckning arbeta med häst och ryttare då ryttaren 

ansågs ha stor inverkan på hästens rörelsebeteende. 



 

 

”//då ser man ju på djurägaren ifall det är en djurägare som kanske själv har hållit på med massage 

eller en hund som är aktiv och tränar de kanske håller på och tävlar den i lydnad eller i bruks eller i 

något sånt eller om det är en djurägare som helst står med händerna på ryggen och säger ja nej det 

där verkar svårt hur menar du att jag ska göra nu” (FT, 1) 

 

5.7  Inventera individfaktorer 

Under inventera individfaktorer framkom tre underkategorier som var frågar om djurets 

beteende observera djurets beteende och undersöka djuret. Individfaktorer hos djuret 

inventerades både av fysioterapeuter och veterinärer för att underlätta val av metoder för att 

påverka rörelsebeteendet.  

5.7.1 Frågar om djuret 

När informanterna nämnde individfaktorer som de ansåg var avgörande för djurets beteende 

framkom det att de frågar djurägaren om djuret, vad är det för ras, hur är temperamentet, 

ålder. En tax och en schäfer behandlas inte på samma sätt och en busig unghäst får andra 

restriktioner än en äldre lugn häst.  

5.7.2 Observera djurets beteende 

Båda yrkesgrupperna observerar djuret, hur det rör sig, om det är stressat, vågar djuret 

belasta det opererade benet, undersöker skadans form och utgår från djurets diagnos.  

”Hundens konstruktion, har vi en tax med korta ben och långrygg eller har vi en schäfer, har vi en 

hund som är ett år och jätteyster eller har vi en gammal hund som promenerar långsamt” (FT, 1) 

5.7.3 Undersöka djuret 

När man pratade om hur man undersöker djuret pratade man om att palpera, utvärdera grad 

av smärta, olika manuella tester för att lokalisera skadan. Veterinärerna lokaliserade skador 

genom att göra manuella tester. Därefter bedövades det område på djuret som gett positivt 

utslag på ett manuellt test och sedan upprepades testet.  

 

”Vi utvärderar också grad av hälta och sådana saker försöker jobba med en VAS [visuell ana log 

skala] när de gäller smärta” (FT, 2) 

  



 

 

6  DISKUSSION 

6.1  Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att utforska veterinärers och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering 

och samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden. Den kvalitativa analysen som 

användes kom fram till sex kategorier.  

Informanterna ansåg att ha rätt diagnos som väsentligt. Det framkom att det var viktigt att ha 

en god kommunikation och ett gemensamt kliniskt arbete kring diagnosen eftersom veterinär 

och fysioterapeut har olika kompetens. Informanterna ansåg att samarbete ledde till 

effektivare rehabilitering och mer hållbara resultat. Att inventera olika omgivningsfaktorer 

och individfaktorer ansågs avgörande för att få kunskap om vad man kunde påverka samt 

veta vilka strategier och metoder man skulle använda sig av för att förändra djurets 

rörelsebeteende. Det framkom att djurägaren var den omgivningsfaktor som kunde vara 

direkt avgörande för resultatet av rehabiliteringen och att det var djurägarens ansvar att följa 

rehabiliteringsplanen. Därför behövdes ett fungerande samarbete med djurägaren och det 

var viktigt att försäkra sig om att djurägaren fick rätt information, utbildning samt att 

djurägaren tagit till sig kunskapen och färdigheterna de delgivits.  

6.2  Resultatdiskussion 

Syftet att utforska veterinärers och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering och 

samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden besvarades av det insamlade materialet.  

Informanterna ansåg sig ha ett fungerande samarbete kring att påverka djurens 

rörelsebeteende. Men när författarna tittade närmare på hur informanterna beskriver 

samarbetet framkommer att fysioterapeuterna och veterinärerna främst samarbetar med att 

ställa diagnos. När det gäller att förändra rörelsebeteende är samarbetet kring det kliniska 

arbetet inte vidare utvecklat utan då arbetar fysioterapeuter och veterinärer  främst var för 

sig och oberoende av varandra. Veterinärerna ansåg att fysioterapeutens roll ibland var att 

avlasta dem tidsmässigt inte alltid komplettera dem rent professionellt.  

När humanvården velat utveckla samarbetet mellan olika professioner har man sett att det 

som påverkar ett bra samarbete är att alla har tydliga roller att man arbetar mot tydligt 

identifierbara gemensamma mål, har en god kommunikation och regelbundna avstämningar 

(Sandberg, 2006). Författarna kunde konstatera att alla dessa kriterier efterfrågades av 

deltagare i studien men att ett eller flera av dessa kriterier ofta saknades, vilket skulle kunna 

vara en orsak till att samarbetet mellan veterinär och fysioterapeuter inte var fullt så 

omfattande som informanterna ibland önskade. I resultatet kunde man ana att de 

informanter som ansåg sig ha ett välutvecklat samarbete mellan professionerna arbetade på 

större kliniker där man länge arbetat aktivt för att fördjupa samarbetet. Att nyutbildade 

veterinärerna redan under utbildningen fått en inblick i fysioterapeutens arbete och 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna ibland assisterade veterinärerna när de hade mottagning 



 

 

kan vara saker som bidragit till ett bättre samarbete. Med erfarenheterna man gjort på 

humansidan kan man se att utan tydliga mål blir samarbetet inte bra, man måste träna på 

samarbete. Att arbetsplatsen har ett bra arbetsklimat innebär inte att ett bra samarbete 

kommer av sig själv (Sandberg, 2006). Erfarenheterna från humanvårdens forskning kring 

hur vården effektiviseras och patientsäkerheten ökar blir om man överför det till 

djursjukvården ännu viktigare inte minst ur en ekonomisk synvinkel för djurägaren (Weller, 

Boyd, & Cumin, 2014). Detta på grund av att djursjukvården finansieras av djurägaren själv 

och eventuella försäkringar (Universitetsdjursjukhuset, 2012). 

I samarbetet med djurägaren ansågs det viktigt att fysioterapeuten eller veterinären får 

djurägaren att se sitt ansvar i rehabiliteringen av djuret och utbildar djurägaren för att hen 

ska veta hur djuret ska hanteras.  En erfarenhet hos informanterna var att det viktiga 

samarbetet mellan behandlare och djurägare ibland försvåras av att det finns ej legitimerade 

aktörer på marknaden. Djurägaren kan ha fått icke korrekt information eller ineffektiv 

behandling från en vårdgivare och har sedan svårt att ta till sig annan information eller söker 

vård i ett för sent stadie. Att som vårdgivare komma in i ett försent stadie vid ett 

hälsoproblem kan få negativa effekter på möjligheten att påverka djurets rörelsebeteende och 

därmed få ett bra resultat av behandlingen.   

En erfarenhet som fanns var att det vid arbete med ridhästar var fördelaktigt att inte bara 

samarbeta med djurägaren utan att också undersöka ryttaren. McGowan & Cottriall (2016) 

belyser i sin artikel att asymmetri hos ryttaren kan påverka hästens prestation negativt 

blanda annat genom att hästen får sämre förutsättningar till att röra sig biomekaniskt 

korrekt. En viktig faktor när man arbetar med att påverka ridhästars rörelsebeteende kan 

därmed vara att även rikta sin behandling för att påverka ryttarens inverkan på hästen.  

Att ha tydliga målsättningar för vad behandlingen av djuret ska leda till tyckte man var lika 

viktigt som när man arbetat inom humanvården. Det ansågs viktigt både för den som 

behandlade men även för djurägaren. Målen diskuterades fram med djurägaren utifrån 

vilken aktivitet djuret ska tillbaka till. I arbetet med djurägaren kring målsättning blev 

veterinärerna och fysioterapeutens roll att se till att målet var rimligt och nåbart men även till 

för att motivera djurägaren så hen vet vad den jobbar mot. Flera gånger tog informanterna 

upp att deras primära mål ofta var att minska djurets smärta med olika behandlingsmetoder 

innan rörelsebeteendet kunde påverkas.  I en systematisk litteraturstudie konstaterade man 

att det finns forskning som tyder på att gemensam målsättning tillsammans med patienten 

leder till bättre följsamhet och stark evidens för att en tydlig målsättning i ett specifikt 

sammanhang leder till att patienterna presterar bättre. En nackdel med målsättningar är om 

de inte är tillräckligt specifika, realistiska eller nåbara kan det istället minska motivationen 

hos patienten (Levack, et al., 2006) 

Inom den socialkognitiva teorins berör man begrepp som att ”förbättra fysisk och emotionell 

status” eftersom djurets emotionella status är svår att påverka blir att reducera smärtan 

viktigare för att djuret ska ha fysiska förutsättningar att förändra sitt rörelsebeteende 

(Bandura, 2002). När informanterna pratade om vilka verktyg som användes var det därför 

många metoder för att minska smärta togs upp dock tog de inte upp att de använde fysisk 

träning i smärtlindrande syfte. I studier på människor har man sett att fysisk träning leder till 

ökad frisättning av endogena opioider som kan verka smärtdämpande. Fysisk aktivitet ökar 



 

 

även aktiviteten i icke smärtledande sensoriska fibrer vilket kan minskasmärtan med hjälp av 

så kallad Gate-kontroll där smärtsignalerna överröstas av signalerna från de icke 

smärtledande fibrerna (Lundeberg & Norrbrink 2014).  

Enligt SKT är beteenden resultatet av hur individen och omgivningen integrerar och påverkar 

varandra (Bandura, 2002). I arbete med djur kommer samarbetet direkt med individen inte 

kunna ske då djuret inte kan föra sin egen talan eller ha den insikt kring sitt hälsoproblem 

som behövs. Individfaktorer hos djuret inventeras eftersom de påverkar hur rehabiliteringen 

läggs upp. Den viktigaste individfaktorn som lägger grunden för behandlingen är typ av 

skada alltså diagnosen men andra faktorer som ras, ålder och temperament spelar också in. 

Exempelvis hände det att veterinären gav djuret lugnande under en tid för att förhindra att 

skadan förvärrades på grund av att rörelserestriktionerna inte kunde efterlevas. När 

fysioterapeut och veterinär vill påverka djurets rörelsebeteende framkom att 

omgivningsfaktorer har en större roll än vid arbete med mänskliga patienter. I resultatet 

syntes det genom att informanterna främst arbetade med att påverka omgivningsfaktorer för 

att nå förändringar i rörelsebeteendet. Att göra förändringar i djurets fysiska omgivning som 

att avgränsa utrymmen och påverka beteenden hos djurägaren som är en social 

omgivningsfaktor för djuret är utifrån den socialkognitiva teorins aspekt verksamma 

strategier att påverka djurets rörelsebeteenden. Ett begrepp som den socialkognitiva teorin 

tar upp är självreglering. Här påverkar djurets brist på insikt, arbetet och det behöver riktas 

mot djurägaren som kan påverka djurets beteende. Det är djurägaren som ska se till att 

rehabiliteringen blir av och att restriktioner och behandlingsplan följs. Det är också 

djurägarens uppgift att identifiera i vilka situationer ett visst beteende hos djuret uppstår 

(Bandura, 2002). Då djurets sjukdomsinsikt måste överföras på djurägaren och att det ofta är 

djurägaren som måste förändra hur denne vanligtvis handskas med djuret. Här har en leg. 

Fysioterapeut/sjukgymnast med utbildning inom beteendemedicin en fördel. Utbildning 

inom beteendemedicin ger fysioterapeuten verktyg för att motivera djurägaren till 

beteendeförändring (Mälardalens högskola [MDH] , 2017). Det är svårt både som 

professionell och djurägare att upptäcka om djuret har smärtor. Därför är det viktigt att följa 

upp och hjälpa djurägaren förstå vilka tecken i djurets beteende man ska vara uppmärksam 

på (Lesimple, Fureix, Biquand & Hausberger, 2013). 

6.3 Metoddiskussion 

Eftersom det, enligt författarnas kännedom, finns ytterst lite tillgänglig forskning om 

området valdes en kvalitativ design för studien. Detta för att förutsättningslöst undersöka  

djurfysioterapeuters och veterinärers erfarenheter om hur de kan arbeta med djurs 

rörelsebeteenden samt hur samarbetet mellan professionerna och andra ser ut. 

Syftet med studien var att djupare undersöka fysioterapeuternas och veterinärernas egna 

erfarenheter och åsikter. Den kvalitativa metoden valdes eftersom i en kvalitativ analys ligger 

fokus på att se skillnader och likheter materialet (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). 

Enligt Malterud (2009) är den kvalitativa metoden att föredra när man undersöker ett 

outforskat område där man vet lite i förväg om frågan. Fördelen med den kvalitativa metoden 

är att deltagarnas individuella tankar, värderingar och uppfattningar fångas upp och 



 

 

undersöks. Detta kan leda till formuleringen av en hypotes som sedan kan testas i en 

kvantitativ studie. I en kvantitativ studie, exempelvis en enkätstudie med förbestämda 

svarsalternativ, försvinner däremot möjligheten till ett mer djupgående inifrån- och 

utperspektiv, samt att undersöka underliggande orsaker och söka förståelse till varför 

individer agerar på ett visst sätt (Olsson & Sörensen 2011).  

 En alternativ metod till denna studie skulle kunna ha varit en kvantitativ metod med 

deskriptiv design i form av en beskrivande enkätstudie. Att området som är i focus för 

studien är relativt outforskat skulle dock leda till att ett nytt frågeformulär skulle behöva 

utformas.  Enligt Olsson och Sörensen (2011) krävs då ett omfattande arbete för att garantera 

validitet och reliabilitet, och att det trots omfattande arbete, inte går att uppnå i ett nytt 

frågeformulär då frågorna inte är tillräckligt prövade. Om man lyckas rekrytera en tillräckligt 

stor grupp som är fördelad som populationen är en klar fördel att resultatet kan generaliseras 

till en hel population men det är svårt att generalisera från en studie där man använt osäkra 

mätinstrument. Fördelen med enkätstudier är delvis att anonymiteten hos informanterna 

stärks och risken för författarens bias sänks. Dock finns risken med enkätstudier att de som 

har avvikande åsikter väljer att inte delta och att materialet därför blir missvisande (Olsson & 

Sörenson, 2011). En sida av att använda sig av kvalitativ design är att de resultat som 

forskningen leder till inte nödvändigtvis kan överföras på en hel yrkesgrupp. Inom kvalitativ 

forskning pratar man i stället om resultatens överförbarhet till andra grupper och liknande 

situationer. Att denna studies metod är noggrant beskrivet underlättar för läsaren att avgöra 

om resultaten är överförbara till en annan situation (Lundman & Hällgren- Graneheim, 

2017). En situation som resultatet eventuellt inte går att överföra till skulle kunna vara en 

mindre djurklinik med färre resurser både vad det gäller utrustning och personal. Där kan 

det tänkas att utvecklingen av samarbetet prioriteras lägre eller möjligheten att arbeta med 

att förändra djur rörelsebeteende ser helt annorlunda ut på grund av färre resurser. 

Eftersom den kvalitativa studien vill beskriva både variationer och likheter hade ett större 

urval främst inom veterinärgruppen varit önskvärt för att uppnå en mättnad av data och inte 

riskera att gå miste om betydande erfarenheter eller åsikter (Lundman & Hällgren- 

Graneheim, 2017). Att rekrytera deltagare från båda könen och de som arbetade med 

ytterligare djurarter skulle antagligen kunnat få området belyst från flera synvinklar. 

Rekryteringen av deltagare skedde löpande tills tillräckligt många informanter för att 

genomföra studien rekryterats. Tyvärr fanns inte tiden eller resurser att fortsätta 

rekryteringen till mättnad uppnåtts. Svårast var att rekrytera veterinärer. De veterinärer som 

avböjde deltagande uppgav främst tidsbrist som orsak men även att de inte använde sig av 

eller inte kunde tillräckligt om rehabilitering för att vilja delta. Detta kan ha varit faktorer 

som påverkar urvalets variation. Att få med fler veterinärer speciellt de som inte hade ett 

etablerat samarbete fysioterapeut idag skulle antagligen gett en större vidd på materialet. 

Informationsbrevet innehöll uppgifter om studiens syfte och vilka som genomförde den. En 

anledning till att det var lättare att rekrytera fysioterapeuter än veterinärer kan ha varit att 

författarna är fysioterapeutstudenter. Urvalet kan även ha påverkats av att de informanter 

som valde att delta redan ansåg sig ha ett relativt väl fungerande samarbete för att påverka 

djurs rörelsebeteenden och att erfarenheter från personer inte var av samma uppfattning valt 

att inte delta i studien. Det finns också en risk att informanterna som valde att delta 

anpassade svaren på frågorna utifrån det att de visste att intervjuarna var 



 

 

fysioterapeutstudenter. Ytterligare en aspekt som inte beaktas i studien är samarbetet med 

fysioterapeut och veterinär utifrån djurägarens synvinkel utan bara från fysioterapeuterna 

och veterinärernas håll. 

 

I en kvalitativ studie vill man få med alla nyanser och gå på djupet därför är det bra med 

öppna frågor som inte styr informanterna för mycket. En svaghet med studien kan vara att 

författarna bara hade ringa erfarenhet inom intervjuteknik och att utforma en intervjuguide. 

För att intervjuguiden skulle innehålla öppna och relevanta frågor bearbetades den i flera 

steg och redigerades för att lättare kunna följas. Att samma person höll i samtliga intervjuer 

underlättade att intervjuerna följde samma mönster. Att båda författarna alltid deltog vid 

intervjutillfällena bidrog också till att fler följdfrågor kunde ställas. Att författarna var två och 

informanten ensam kan däremot göra att informanten känner sig i underläge och därför inte 

delge sådan information som skulle kunna uppfattas som känslig. Det kan tänkas att 

veterinärer som inte hade något samarbete med fysioterapeut eller var negativt inställd till 

fysioterapi kände sig obekväma att dela med sig av sina erfarenheter fullt ut till 

fysioterapeutstudenter. För att få informanterna så bekväma i intervjusituationen som 

möjligt skedde intervjuerna på tid och plats valda av deltagarna själva (Trost, 2010).  

Vid en kvalitativ analys är författarens erfarenhet och analytiska kunskap viktig. Att analysen 

är manifest innebär att den är mer textnära och det uppenbara innehållet är det som beskrivs 

dock finns en risk att man då går miste om ett mer underliggande latent innehåll. För att 

genomföra analysen krävs att de delar av texten som svarar mot studiens syfte tas ut. Att ta ut 

de meningsbärande enheter ur materialet och sedan sortera in de kodade enheterna i 

kategorier utan att få överlappande kategorier var en svårighet som författarna upplevde. 

Därför tog författarna ut de meningsbärande enheterna var för sig för att sedan diskutera de 

enheter där författarna inte tagit ut samma enhet för att sedan gemensamt kondensera 

meningsenheterna och dela in i kategorier. Tillförlitligheten av processen stärktes även 

genom att exempel på uttagna meningsbärande enheter och delar av analysprocessen togs 

upp och diskuterades med handledare och medstudenter vid grupphandledningstillfälle och 

med handledaren vid två separata tillfällen (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017).  

För att stärka resultatets trovärdighet i studien utgick frågorna från en intervjuguide som 

bifogas till uppsatsen och analysprocessen samt urval ur processen är noggrant beskrivet för 

att underlätta för läsaren att bedöma om resultaten och analysen är giltig (Trost, 2010). 

Vidare hade författarna reflekterat över sina egna kunskaper i ämnet, båda författarna hade 

djupa kunskaper och erfarenheter i ämnet i egenskap av djurägare något som till en viss grad 

kan ha bidragit till tolkningen av resultatet. Viket kan påverka trovärdigheten i denna studie 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Den ena författaren hade många gånger tidigare 

varit i kontakt med djurens hälso- och sjukvård vid ortopediska skador på häst då hen har 

utövat hästsport på medelsvårnivå. Uppfattningen från dennas sida var att veterinären sällan 

ger specifika råd kring träning och rehabilitering och att det ofta från veterinärernas sida 

snarar handlar om att begränsa motion tills skadan läkt ut och att man som djurägare sedan 

står själv i att föra djuret tillbaka till sporten. Författaren var dock medveten om att hen hade 

denna uppfattning innan genomförandet av intervjuerna och verkade aktivt för att hålla sig 

neutral i intervjuer för att underlätta detta genomfördes intervjuerna av den andra 



 

 

författaren. Att båda författarna hade kunskaper om området och erfarenheter kan också ha 

bidragit till att författarna hade en bättre förståelse för vad informanterna berättade och 

lättare att förstå hela sammanhanget. Författarna var båda medveten om att deras analytiska 

förmåga, åsikter, förkunskaper i ämnet och relation till informanten kan ha färgat resultatet.   

En annan kritisk punkt är resultatens giltighet. För att lättare kunna avgöra om och för vilka 

resultatet är giltigt presenteras urvalet noga. Resultatets giltighet styrks genom att citat från 

de olika kategorierna som framkom i analysen presenterats. Att en utomstående forskare 

med kunskap inom ämnet fått läsa resultatet och komma med åsikter hade eventuellt kunnat 

stärka giltigheten ytterligare (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Dock finns risken att 

den utomstående forskarens syn på ämnet skiljer sig från informanterna och resultatet skulle 

då inte längre spegla informanternas verklighet. Att båda författarna studerade till 

fysioterapeut kan ha påverkat veterinärerna i hur villiga de var att dela med sig av sina 

erfarenheter. Att intervjuaren och bisittaren höll sig till intervjuguiden borde dock ha 

bidragit till att de veterinärerna sagt faktiskt speglade deras erfarenheter. Eventuellt hade 

veterinärerna pratat mer om vad de själva gör för att påverka rörelsebeteenden om de 

intervjuats av exempelvis veterinärstudenter. Kanske hade det då framkommit fler 

svårigheter som man erfarit av att samarbeta med fysioterapeut. I intervjuerna med 

fysioterapeuterna kunde författarna se ett mönster som man kan tänka sig hade gällt för 

veterinärerna om författarna varit veterinärstudenter.  Fysioterapeuterna upplevdes prata 

lite mera fritt om både för och nackdelar med samarbetet mellan professionerna. 

Fysioterapeuterna gav fler exempel på när de erfarit att inställning från veterinär till 

fysioterapi varit negativ, att veterinärer brustit i sin kompetens eller inte såg hela bilden av 

ett problem. För att undvika att veterinärerna blev påverkade av författarnas bakgrund kunde 

en person med mer neutral bakgrund till fysioterapi utfört intervjuerna med veterinärerna.  

För att stärka resultatens giltighet ytterligare fick en av informanterna läsa igenom 

transkriberingen av sin intervju samt se analysen. Hen tyckte att materialet och analysen 

stämde överens med vad hen sagt och hade inget att tillägga. Det visar på att de erfarenheter 

om rehabilitering och samarbete som framkom i studien motsvarade hens faktiska 

uppfattning. Detta stödjer att författarna lyckats distanserat sig från materialet vid analysen 

och att det är informanternas röster som redovisas (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). 

 

6.4 Etikdiskussion 

Författarna har aktivt verkat för att allt material både inspelat och skriftligt har hanterats så 

säkert som möjligt så att inga obehöriga kunde ta del av det och därmed uppfylla kraven för 

konfidentialitet. 

Författarna var noga med att innan intervjuerna genomfördes delge informanterna skriftligt 

via informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och att de även kunde avbryta utan orsak. 

Att informanterna inte går att identifiera i studien och att inga personuppgifter registrerades 

var också viktig information som informanterna fick för att de skulle känna sig trygga att dela 

med sig av sina tankar och åsikter. Att informanterna själva tillhandahöll det påskrivna 



 

 

intyget om att intervjuerna fick genomföras från verksamhetsansvarig kan ha varit en etisk 

risk då konfidentialitet mot verksamhetsansvarig inte kunde garanteras.  Att arbetsgivaren 

inte kommer kunna identifiera informanten i resultatet eller att ämnena som berördes av 

intervjuerna inte ansågs känsligt uppvägde dock den risken. 

De som hade intresse fick läsa igenom det transkriberade materialet från sin intervju för att 

se om de hade något de ville tillägga och att författarna inte missat något väsentligt. En av 

informanterna valde att göra det men hade inget att tillägga. Här hade ett etiskt dilemma 

kunnat uppstå om informanterna tyckt att analysen resulterat i att deras åsikter förvrängts 

och lyfts ur sitt sammanhang och därför känt sig kränkta. Enligt vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (2017) ska alla som deltar i forskning skyddas från skada och kränkningar. 

7 SLUTSATSER 

Resultatet av denna studie visar att informanterna upplevde faktorer från den socialkognitiva 

teorins alla tre huvuddelar individ-, omgivning och beteende som viktiga när de arbetar med 

att förändra rörelsebeteenden hos djur vid rehabilitering. Det framkom att för att avgöra 

vilket rörelsebeteende fysioterapeuter eller veterinär vill och kan förändra kommer individ 

och omgivningsfaktorer att behöva beaktas. Informanterna utgick från djurets 

individfaktorer som ras, mentalitet och diagnos. Inom omgivningsfaktorer var miljön runt 

djuret och förändringar i den viktiga delar att använda, en ytterst viktig social 

omgivningsfaktor som framkom var djurägaren där djurägarens motivation förståelse och 

följsamhet spelar stor roll. Djurets brist på sjukdomsinsikt gör att psykiska faktorer hos 

djuret inte kan beaktas på samma sätt som hos människor. Där med ökar behovet att beakta 

biologiska faktorer som typ av skada och smärta och att samarbeta med tredje part i det här 

fallet djurägaren. 

Informanterna var överens om att samarbetet mellan professionerna och med djurägaren 

behövs. Samarbetet mellan professionerna för att påverka djurens rörelsebeteenden 

varierade. Trots att samarbetet behövde utvecklas vidare, framkom i studien att 

informanterna använde sig av ett biopsykosocialt synsätt för att förändra djurs 

rörelsebeteenden vid rehabilitering. Behov av att arbeta fortlöpande med utveckling av 

samarbetet samt stärka fysioterapin gentemot icke legitimerade yrkesgrupper med bättre 

evidens kring fysioterapeutiska behandlingsmetoder framkom. 

8 KLINISK BETYDELSE 

Studien visade att deltagarna upplevde att de hade ett samarbete kring att påverka 

djursrörelsebeteende och att det var viktigt. Samarbetet var viktigt för att det skulle bli en så 



 

 

bra långsiktig men även kostnadseffektiv behandling. Kostnadseffektivitet är viktigt för att 

alla ska få tillgång till samma vård eftersom djursjukvården är privatfinansierad. Insikter om 

hur erfarenheter av rehabiliteringen och samarbete för påverka husdjurs rörelsebeteende kan 

se ut underlättar för djurens hälso- och sjukvård för att fortsätta utveckla hur man 

samarbetar och hur professionerna kan komplettera varandra. Exempelvis att man ger 

samstämmiga råd till djurägaren och att man är överens om vem som ansvarar för den 

detaljerade rehabiliteringsplanen.  

Att utforska djurägarens perspektiv vidare för att utveckla samarbetet mellan behandlare och 

djurägare är något som författarna anser saknades i denna studie. Detta är en aspekt att 

beakta i framtida forskning. 
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BILAGA A Intervjuguide. 

Bakgrundsfrågor: 

Kön?  

Ålder?  

Yrke? 

Antal år i yrket? 

Utbildningsland 

Ev vidareutbildningar eller specialisering? 

Vilka djurarter arbetar du huvudsakligen med? 

 

Intervjufrågor  

 Vad har du för tankar kring att påverka djurs rörelsebeteenden i 
rehabilitering? 

- Har du några exempel på hur en rehabiliteringsplan kan se? 

- Vad har du för tankar kring att använda sig av fysioterapi vid 
rehabilitering? 

- Gör du någon kontroll av följsamheten till rehabiliteringsplanen? 

 Vilka är dom faktorer som påverkar djurets rörelsebeteende vid rehabilitering? 

- Kan du beskriva några faktorer som är mest avgörande för resultatet? 

- Vilka rörelsebeteenden tänker du dig att du som fysioterapeut/ 
fysioterapeuten kan påverka vid rehabiliteringen och hur? 

 Vad är betydelsen av fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid rehabilitering 
av husdjur? 

- Vad tycker du att det tillför till rehabiliteringsplanen? 

- Vilket resultat hoppas du få på djurets rörelsebeteende? 

 Vilka skäl till samarbete kring att påverka djurs rörelsebeteenden med 

fysioterapi ser du?   

- Om du skulle förändra ditt arbete gällande samarbete med 

fysioterapeut/veterinär hur skulle du göra då?  
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BILAGA B 

 

Informationsbrev 

 

Hej. 

Vi är två fysioterapeutstudenter på Mälardalens Högskola som kommer skriva vårt 

examensarbete under läsåret 2017/18. 

Syftet med studien är att undersöka veterinärers och djurfysioterapeuters tankar, 

erfarenheter och åsikter kring att påverka djurs rörelsebeteenden med hjälp av fysioterapi. Vi 

vill även undersöka hur veterinärer skulle vilja att samarbetet ser ut i framtiden. 

Du tillfrågas om deltagande eftersom du arbetar som veterinär/fysioterapeut på en 

djurklinik. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Om du väljer att delta kommer du att genomföra en ca 60 minuter lång intervju. Frågorna 

kommer handla om dina personliga tankar, erfarenheter och åsikter kring att påverka djurs 

smärtbeteende med hjälp av fysioterapi. Vi kommer att åka ut till dig och ggenomföra 

intervjun där det passar dig och går det inte att genomföra intervjun på plats kan den 

genomföras via Skype. Intervjun kommer att ljudinspelas. Ljudinspelningarna kommer att 

raderas efter att examensarbetet är godkänt. Alla intervjuer kommer vara avidentifierade i 

examensarbetet. Material som samlas in vid intervju är material som obehöriga inte kommer 

kunna ta del av. De som kommer att ha tillgång till materialet är intervjuare, handledare och 

examinatorer. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 

Vill du delta kontakta gärna oss via mail så snart du kan. Vi kommer även att återkomma via 

telefon inom tre veckor. 

 

Kontaktuppgifter 

Ansvariga:                                                                    Handledare: 

Clara Viklund  Borg                                                        Maria Sandborgh 

cvg15002@student.mdh.se 

 

Isabelle Rosqvist Andersson 

irn15001@student.mdh.se

mailto:cvg15002@student.mdh.se
mailto:irn15001@student.mdh.se
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