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Abstract 

The aim of this study is to create an understanding of the dynamics of market structure and in 

what way the change affects the actors of the market. To understand this, we have chosen the 

pet health care industry as a case industry as it recently has gone through a major change in 

market structure. The investigation is based on interviews with twelve respondents who are 

active in the animal health care industry and who represents different actors’ perspectives. The 

theoretical frame is founded on theory based on marketization, constitution of markets and 

consolidation of markets. The investigation shows primarily that the initiative of the change of 

the market structure came from within the market and not from any external power, however it 

was influenced by the marketization of society and changes in technology and customer 

preferences. The new market structure have affected the actors’ in ways of a shift towards an 

more business orientated logic, economies of scale due to corporation and an increased 

dependency among the actors. 

 

Keywords: market structure, marketization, pet health care industry, change in market logic, 
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1. Inledningskapitel 

Först ut i detta avsnitt ges en inledning och överblick av studiens kommande innehåll. Efter 

denna genomgång presenteras en bakgrund av vad som ägt rum i djursjukvårdsbranschen de 

senaste åren. Därefter ges en problemdiskussion som till sist mynnar ut i ett syfte, 

frågeställningar samt vad undersökningen avser att bidra med. 

 

1.1 Inledning 
I vårt västerländska samhälle dominerar en syn där marknadskrafter anses vara svaret på 

ineffektiva organisationer. Att ekonomiska krafter ska få verka utan ingrepp från statens sida 

var nationalekonomen Adam Smiths grundsyn redan 1776 där densamme presenterade den 

“osynliga handen” och idén om att egenintresse gynnar samhället. (Mikler, 2011) Idag ser vi 

spåren av dessa tankegångar när marknadslösningar förespråkas för att organisera offentliga 

verksamheter (Furusten, 2007, s. 59). Denna övergång till att låta marknadsmekanismer styra 

brukar kallas för marknadisering. Konsekvenserna av en marknadisering är framför allt att 

medborgaren förväntas vara en kund. Inom sjukvården förväntas exempelvis medborgaren 

efterfråga vård utifrån sina preferenser snarare än att medborgaren av det professione lla 

systemet kan förvänta sig bästa möjliga vård. Med marknadskrafter som styrande organ blir 

konkurrensen ett naturligt inslag. (Furusten, 2007, s. 60)  

 

Dessa förändringar kan komma såväl inifrån som utifrån den bransch det handlar om (Aspers, 

2009; Möllering, 2009). Vad som initierar en sådan förändring beror på de resurser och 

intressen som aktörer inom och utom branschen har (Möllering, 2009). Dessa är i sin tur 

inbäddade i sociala strukturer som finns i vårt samhälle och som innehåller olika föreställningar 

om hur något ska vara (Furusten, 2007, s. 55). Marknadisering kan ses som en sådan 

föreställning, det är en rörelse som bygger på idén om marknadens goda krafter. Idag har 

marknadiseringen blivit en institution i samhället, det anses som självklart att resurser ska 

samordnas och koordineras via marknader. (Furusten, 2007, s. 59) 

 

Tanken om att marknadskrafter ska styra och driva fram effektiva och framgångsrika företag, 

ofta med riskkapitalbolag som ägare, har drivits politiskt sedan 1980- och 1990-talet och såväl 

i Europa som i USA (Cressy, Munari & Malipiero, 2007; Erturk, Froud, Johal, Leaver & 

Williams, 2010; Straska & Waller, 2012). I Sverige genomfördes vid den här tiden många 

avregleringar av statliga näringar som exempelvis det svenska inrikesflyget samt taxinäringen 

och företagen Procordia och SSAB privatiserades och börsnoterades. Omvandlingen från 

offentligt till privat skedde även i den svenska välfärden. Offentlig sektor kom att karaktäriseras 

av en ny förvaltningslära, New Public Management (NPM). (Jordahl, 2013) NPM skulle skapa 

marknadsmekanismer som gav ökad kostnadseffektivitet och bättre organisation (Lapsley, 

2009). Detta förändrade tankesätt, att alla verksamheter ska effektiviseras och drivas som om 

de vore företag, har genomsyrat samhället de senaste decennierna och kan etiketteras som just 

en marknadisering (Modell & Wiesel, 2008). 
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Tätt sammankopplat med marknadiseringen finns organiseringen. Med organisering avses det 

att man måste anses vara en effektiv marknadsaktör för att kunna vara framgångsrik. Kopplat 

till detta finns de beteenden av målsättning, planering, styrning och mätning som en rationell 

aktörer ska ha. (Furusten, 2007, s. 61) Denna organisering tillsammans med marknadiseringen 

av exempelvis sjukvården och skolan har väckt många kritiska röster i media. En händelse som 

väckte stor uppmärksamhet var när friskolan John Bauer-Gymnasiet från en dag till en annan 

lade ned verksamheten och 10 000 elever fick hitta en ny skola att gå till (Neurath & Almgren, 

2014, s. 206f). Vårdföretagen Attendo och Carema är andra exempel som förekommit i 

hetluften många gånger med allt ifrån inhuman hantering av patienter som fått ligga i kissblöjor 

till maskar i såriga ben (Werne & Fumarola Unsgaard, 2014, s. 159). Dessa händelser som det 

har rapporterats om i media har bidragit till att vinstintresse idag ses som något negativt i många 

människors ögon.   

 

Dessa negativa erfarenheter från sjukvården och äldreomsorgen har väckt en oro hos många 

djurägare när turen nu kommit till djursjukvårdsbranschen. Många har upplevt stora 

prisökningar i samband med att marknaden omstrukturerades och riskkapitalbolag kom in som 

ägare och det finns en rädsla för att det ska ske en repris i djursjukvården av vad som skedde i 

äldreomsorgen (Asplid, 2013). I en intervju med författarna Neurath & Almgren (2014) 

uttrycker Marjaana Alaviuhkola, veterinär och ägare till Hallands djursjukhus, sig såhär:  

 

”Jag känner en väldig sorg över att veterinärerna har gett bort sin bransch. Det betyder att 

veterinärerna också har gett bort bestämmanderätten”.1 

 

Oron är stor att riskkapitalbolagen tagit över branschen och att ekonomers beräkningar för 

vinstmaximering nu kommer att gå före veterinärernas drivkraft för omsorg (Neurath & 

Almgren, 2014, s. 264). 

 

1.2 Bakgrund 
Under de senaste åren har djursjukvårdsbranschen genomgått en omfattande strukturförändr ing. 

Fram till år 2012 dominerades marknaden av många små till medelstora företag som ägdes av 

enskilda veterinärer samt av ett fåtal större stiftelseägda djursjukhus. Denna marknad skulle 

kunna beskrivas som stabil och relativt homogen. Idag har denna struktur förändrats då två 

aktörer, AniCura och Evidensia, utgör ungefär halva marknaden i form av kedjor. (Svensk 

Djursjukvård, 2014) Omvandlingen började år 2011 då flera svenska djursjukhus gick samman 

och bildade ”Djursjukhusgruppen” med syftet att förenas under en gemensam profil. 

Djursjukhusgruppen blev Nordens första sammanslagning inom djursjukvård. 

Riskkapitalbolagen Fidelio Capital och Nordic Capital är tillsammans med ett antal 

medarbetare samt stiftelsen “Djursjukhus i Stor-Stockholm” ägare till gruppen som numera 

heter Anicura. (Anicura Group, 2014) År 2012 bildades ytterligare en grupp av djursjukhus och 

kliniker i Sverige då fyra av de äldsta djursjukhusen i landet gick samman och bildade kedjan 

“Evidensia”. Bakom Evidensia står Nordens största riskkapitalbolag EQT sedan man i 

september 2014 tog över efter riskkapitalbolaget Valedo. (Evidensia, 2014) 

                                                 
1 Neurath & Almgren (2014, s. 264) 
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Förutom bildandet av kedjor karaktäriseras djursjukvårdsmarknaden även av två ytterligare 

förändringar de senaste åren. Den ena förändringen är att husdjurens betydelse har ökat i 

omfattning. Relationen mellan djurägare och sällskapsdjur har utvecklats och husdjuren innehar 

ofta rollen som en viktig familjemedlem. (Doheny, 2012; Svensk Djursjukvård, 2014) I sin 

branschrapport presenterar Svensk Djursjukvård (2014) att det idag lever ett husdjur i var fjärde 

svenskt hushåll, varav ungefär 800 000 är hundar och 1,2 miljoner är katter (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). Av dessa är 77 % av hundarna och 36 % av katterna försäkrade (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). Försäkring är en vanlig finansieringsform inom djursjukvård då kostnader 

tenderar att bli höga och försäkringsbolagen är därför en viktig del av systemet 

(Konsumentverket, 2012). Den andra förändringen är att möjligheterna att behandla sjuka djur 

har ökat. Tidigare avlivade man djur som led av exempelvis diabetes eller cancer men idag 

ligger djursjukvården såpass långt fram i utvecklingen att den är jämförbar med humanvården. 

(Svensk Djursjukvård, 2014) 

 

Sammantaget bidrar dessa skeenden till att illustrera en process mot en ny marknadsstruk tur. 

Det ökade bandet mellan djurägare och husdjur samt den ökade möjligheten till behandling av 

sjuka djur har visserligen skett i snabb takt men det är framför allt förändringen av 

marknadsstrukturen som varit omvälvande och svåröversiktlig (Svensk Djursjukvård, 2014). 

 

1.3 Problemdiskussion                           
Marknadisering innebär att näringslivets principer implementeras i en sektor som tidigare 

drivits efter principer som inte främst handlade om ekonomisk vinning (Salamon, 1993). 

Meijling (2014, s. 14) menar att begreppet marknadisering beskriver en process för att göra 

någonting mer likt en vanlig köp- och säljmarknad. En sådan process innebär att man angriper 

en verksamhets logik, det vill säga utifrån vilka syften verksamheten är uppbyggd och drivs 

efter. Marknadisering syftar till att skapa mätbarheter och resultatenheter där effekterna av 

satsningar kan härledas. När verksamheten brutits ned i dessa enheter finns sällan en tydlig 

koppling kvar till det bakomliggande syftet. I sjukvården kan detta exemplifieras genom att  

drivkraften ”att skapa hälsa” byts ut mot en produktenhet, t.ex. ”besök som berättigar till 

ersättning”. (Meijling, 2014, s. 28) Meijling (2014, s. 42f) lägger fram kritik mot denna typ av 

marknadisering av välfärdssektorn eftersom organisationerna inom välfärdssektorn bygger på 

andra logiker än en marknadsmässig sådan, exempelvis en omsorgsdriven logik. 

 

Djursjukvårdsmarknaden är inte offentligt finansierad som humanvården i Sverige är men kan 

ändå anses drivas av en annan logik än den marknadsmässiga, inte minst eftersom 

veterinäryrket liksom läkaryrket utgör en stark profession (Haynes, 2009). Veterinärer drivs 

ofta främst av en stark vilja att hjälpa djur och sätter som tradition inte ekonomiska drivkrafter 

i första hand. Etiken och omsorgslogiken är därför en viktig del inom djursjukvården. (Rollin, 

2009) Omsorgslogiken och de ekonomiska drivkrafterna kan komma att konkurrera med 

varandra i veterinärens arbete. Denna problematik är känd inom sjukvården där de 

marknadsdrivna vårdinstansernas logiker krockar med sjukvårdspersonalens omsorgslogik som 

de är vana att arbeta utefter. (Bone, 2002) Hur omsorgslogiken hos djurvårdsföretagen 

påverkats av den marknadsdrivna logiken kommer därför vara en faktor som är relevant att ta i 

beaktande i denna studie. 
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Trots likheterna i profession mellan läkare och veterinärer är det svårt att jämföra sjukvården 

på humansidan och djursjukvården på grund av dess skilda finansieringsform, där humans idan 

finansieras genom skatten och djursjukvården till stor del genom försäkring. Ändå finns det 

människor som diskuterar dessa verksamheters framgång och framhäver hur välfungerande 

djursjukvården faktiskt är jämfört med humanvården. Korta väntetider, trevligt bemötande och 

god efterbehandling är exempel på beröm som riktades till djurvårdsföretagen år 2010 (Möller, 

2010). Trots att djursjukvårdsmarknaden tycks ha fungerat bra innan den omfattande 

strukturförändringen, tycks det ha funnits drivkrafter till förändring. 

 

Förändringen av en marknad initieras genom olika typer av skeenden, ofta kopplade till 

händelser i omvärlden. Förändringarna kan uppstå hos aktörer såväl inom som utom 

marknaden. (Möllering, 2007; Schimank & Volkmann, 2012) Möllering (2009) presenterar tre 

huvudkategorier för när en ny typ av marknad eller marknadsstruktur växer fram; den första där 

en ny typ av marknad växer fram utan intentionen att förändra marknaden. I denna kategori 

sker framväxten automatiskt utan att någon medvetet driver fram den. Den andra kategorin 

innebär att initiativ inifrån marknaden ligger till grund för framväxten. Den tredje kategorin 

innebär att yttre krafter driver marknaden till en förändring. Aspers (2009) presenterar liknande 

mekanismer men talar istället om spontant skapande eller förändrande, organiserat skapande 

där en eller flera aktörer aktivt tar ett beslut om att skapa eller förändra en marknad, statligt 

styrt genom exempelvis reglering som möjliggör eller förhindrar en marknad, samt självstyrt 

skapande eller förändrande där marknaden växer fram utan att någon stats-lik organisation varit 

med och initierat eller utformat marknaden. (Aspers, 2009)  

 

Aspers (2009) å sin sida gör alltså skillnad mellan spontant och organiserat skapande medan 

Möllering (2009) å sin sida diskuterar huruvida detta skett endogent eller exogent, det vill säga 

inom eller utom marknaden. Aspers (2009) och Möllerings (2009) olika fokus fastställer att det 

inte finns en enhetlig bild av hur skapandet av en ny marknadsstruktur går till varför frågan om 

hur ett sådant skapande sker kvarstår. 

 

Oavsett på vilket av dessa sätt som förändringen av marknaden startat är det de befint liga 

intressena och resurserna hos aktörerna på marknaden eller i omvärlden som aktiverat 

mekanismerna för att utveckla en ny marknad (Möllering, 2009). Marknader ska ses som 

omgärdade av kulturella ramar och institutionella regler (Schimank & Volkmann, 2012) där 

även förändrade attityder på konsumentsidan kan ha en avgörande betydelse (Akyel, 2012). Det 

är i den sociala kontexten som marknadsskapandet sker, kontexten formas i sig utifrån en 

dynamisk process av politiska och kulturella dimensioner (Fligstein, 2001, refererad i 

Möllering, 2007; Schimank & Volkmann, 2012). Aspers (2009) belyser också det sociala 

perspektivet, och framför allt i samband med en spontan framväxt av en ny marknadsstruk tur. 

Aspers (2009) gör kopplingen att en spontan framväxt kan bottna i den specifika kultur som 

branschen innehar i vilken marknaden är omgärdad.  

 

Förståelse för vilka processer som ligger bakom en strukturförändring eller skapandet av en ny 

marknad är nödvändigt för att förstå hur dessa också påverkar den nya marknaden. Exempelvis 

fann Möllering (2009) att framväxten av solcellsteknik i Tyskland var resultatet av såväl en 
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trend av ökat miljöfokus hos konsumenter som av nya innovationer och en förändrad 

lagstiftning. Dessa förändringar utgjordes delvis av skiften i den sociala kontexten men berodde 

också på agerande såväl hos företag som hos reglerande organ (Möllering, 2009).  

 

Enligt Möller (2010) verkar man på konsumentsidan ha varit nöjd med de tidigare förhållandena 

på djursjukvårdsmarknaden. Därför är det sannolikt att initiativet eller påtryckningarna har 

kommit någon annanstans ifrån, till exempel inifrån branschen eller från aktörer utifrån. Det är 

inte omöjligt, utan tvärtom snarare tänkbart, att man influerats av de samhällsförändringar och 

marknadiseringar av andra branscher som skett. I det fall av solcellsteknik som Möllering 

(2009) studerade fann författaren att det var flera samverkande händelser som bidrog till 

framväxten. Med inspiration av Möllerings (2009) studie om hur skapandet av en ny 

marknadsstruktur ser ut avser vi studera djursjukvårdsmarknaden, som genom veterinäre rnas 

starka profession och omsorgslogik skiljer sig från andra privata marknader samtidigt som den 

är en del av det övriga samhället däri sociala strukturer finns (Schimank & Volkmann, 2012). 

Vi vet att förändringar inom branschen i form av teknikutveckling och ökad omsorg om djuren 

har skett, men det ännu inte är kartlagt vilken roll dessa förändringar eller marknadiseringen 

haft i processen kring skapandet av en ny marknadsstruktur inom djursjukvårdsbranschen eller 

hur detta påverkat aktörerna i form av djurvårdsföretag, försäkringsbolag och djurägare i 

densamma. 

 

1.4 Syfte och bidrag  
Syftet med denna studie är att urskilja hur marknadiseringen inom en befintlig marknad 

påverkar marknadsstrukturen samt hur en ny marknadsstruktur i sin tur påverkar aktörerna på 

marknaden. Studiens teoretiska bidrag kommer vara att skapa empiriskt grundad förståelse för 

hur en marknad på nytt konstitueras och hur dess aktörer påverkas i en kontext som präglas av 

både omsorgslogik och vinstsyfte. Denna studie bidrar även praktiskt till branschens aktörer 

genom möjligheten till en ökad förståelse för varandras olika intressen och roller.  

 

För att uppfylla studiens syften har följande frågeställningar arbetats fram: 

 Hur påverkar marknadiseringsprocessen marknadsstrukturen? 

 Hur påverkar den nya marknadsstrukturen marknadens aktörer? 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Traditionellt behandlar litteraturen konstitueringen av marknader som just nya marknader, det 

vill säga att en marknad har växt fram ur ingenting eller som en utveckling från en helt annan 

marknad (Möllering, 2009). I denna studie har vi valt att ta avstamp i Möllering (2007) som 

menar att en ny marknad kan utgå från en tidigare marknad där ingångsvärdena eller 

aktörsförhållandena förändrats. Marknaden i djursjukvårdsbranschen är visserligen ny eftersom 

den inte är jämförbar med den tidigare strukturen, men uttrycket brister i att nyansera begreppet 

ny marknad. Därför har vi istället valt att använda begreppet ny marknadsstruktur i denna studie 

för att tydliggöra att det handlar om ett avstamp i en befintlig marknad snarare än att en marknad 

konstituerats där det inte funnits en marknad tidigare.  
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2. Teoretisk referensram 

Under avsnittet teoretisk referensram behandlas teori som kommer att nyttjas under de senare 

avsnitten i studien. Detta avsnitt kommer att fungera som en grund gentemot vilken empirin 

sedan kommer att analyseras utifrån. Den teoretiska referensramen mynnar ut i en 

analysmodell som syftar till att skapat ett strukturerat arbetssätt i analysen. Sist i avsnittet 

presenteras ramverket som visar studiens fortsatta utgångspunkt. 

 

För att förstå marknadsstrukturers förändringsprocesser bör vi ta utgångspunkt i den sociala 

kontext som skapar tryck på en marknad och får den att gå mot förändring (Schimank & 

Volkmann, 2012). De bakomliggande logikerna är de som styr åt vilket håll förändringen går 

(Möllering, 2009). Möllering (2007) menar att denna förändring kan ske antingen genom 

skapandet av en helt ny marknad eller som en utveckling av en existerande marknad. I 

inledningskapitlet presenterades det hur djursjukvårdsbranschens förändring växt fram ur en 

redan existerande marknad. Istället för att tala om en ny marknad i litteraturens traditione lla 

mening, att det skapats en arena för utbyte mellan olika parter (Aspers, 2005; Möllering, 2009), 

ska en marknad i denna studie istället förstås som att en ny marknadsstruktur växt fram genom 

att ingångsvärdena (Möllering, 2007) och/eller den sociala kontexten i omvärlden (Furusten, 

2007; Schimank & Volkmann, 2012) förändrats. Som det behandlades under avsnittet 

Begreppsförklaring i inledningskapitlet tar denna studie fasta på Möllerings (2007) perspektiv 

på att en ny marknad kan växa fram ur en tidigare marknad där ingångsvärdena eller 

aktörsförhållandena förändrats. Teorin som presenteras i denna referensram bör därför förstås 

utifrån perspektivet att en marknad kan genomgå en grundläggande strukturförändring, snarare 

än att en helt ny marknad skapats. Begreppet som används nedan är dock ny marknadsstruktur 

för att fånga denna nyans. Detta utgör en ram för det perspektiv som analysmodellen sedan 

presenterar. 

 

2.1 Marknadisering 
Varje samhälle måste producera, distribuera och allokera varor och tjänster som är nödvändiga 

för medborgarnas fortlevnad. Detta innebär att alla samhällen lever i någon form av ekonomi. 

I utvecklade ekonomier är produktionen, distributionen och allokeringen av varor och tjänster 

i stor utsträckning marknadiserade, det vill säga att de är producerade för att kunna köpas och 

säljas. (Williams, 2004) Marknadisering, ibland benämnt som kommersialisering (Williams, 

2004), kommodifiering (Scott, 2001) eller ekonomisering (Schimank & Volkmann, 2012), 

handlar om den process genom vilken varor och tjänster produceras av företag med vinstsyfte 

under marknadsförhållanden (Scott, 2001). 

 

Det marxistiska perspektivet anses av flera som en självklar utgångspunkt för att förstå 

marknadisering eftersom marxismen är av meningen att den kapitalistiska ordningen är den 

centrala utgångspunkten i samhället som dominerar över alla andra system (Scott, 2001, 

Williams, 2004). Schimank & Volkmann (2012) ifrågasätter detta och menar att man med det 

marxistiska perspektivet missar avgörande antaganden om fenomenet marknadisering då det 

endast fokuserar på den traditionella marknaden av köp- och sälj. Marknader ska istället ses 
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som inbäddade i lager av kulturella ramar, institutionella regler (Schimank & Volkmann, 2012) 

och sociala nätverk i samhället (Modell & Wiesel, 2008) där en förändring på konsuments idan 

kan vara avgörande för marknadens framväxt (Akyel, 2012). Schimank & Volkmann (2012) 

menar att skapandet av marknader sker i redan etablerade sociala strukturer, som utgörs av 

exempelvis ideologier, professioner och organisationer. Detta representerar de institutioner som 

omgärdar marknaden (Fligstein, 2001, refererad i Möllering, 2007) och som kan påverkas av 

olika förändringar i samhället (Furusten, 2007). 

 

De logiker som finns på och runt en marknad överensstämmer inte alltid med den logik som 

marknadiseringen bär på (Schimank & Volkmann, 2012).  Meijling (2014, s. 28) menar att det 

inom marknadiseringsidén ryms en likgiltighet inför yrkeskunnande och professiona lism 

eftersom detta inte går att mäta eller uppskattas i ekonomiska formler, med andra ord de 

dimensioner marknadiseringen ofta utgår ifrån. Meijling (2014, s. 14) resonerar att denna 

konflikt mellan marknadiseringen såväl som en professionsinriktad verksamhet grundar sig i 

att dessa drivs efter olika logiker. I förlängningen innebär detta att avvägningar mellan olika 

mål beroende på logik ofta är oundvikligt (Hansen, 2010). 

 

Inom sjukvården i USA har konflikten mellan den etiska aspekten av vårdyrket, det vill säga 

omsorgslogiken, och de ekonomiska mål som ledningen förväntar sig att personalen arbetar 

efter, varit problematisk för sjukvårdspersonalen (Bone, 2002). Sjukvården i USA finansie ras 

liksom djursjukvården i Sverige, genom avgifter som patienterna betalar. Betalningen sker 

antingen via egen förmåga eller med hjälp av sitt försäkringsbolag (Claxton, 2002). 

Avgiftsfinansieringen inom sjukvården i USA har skiftat fokus i sjukvårdsarbetet där man 

numera arbetar mer mot lönsamhet vilket har medfört att omsorgs-delen i arbetet har fått lämna 

plats åt den affärsmässiga logiken. Detta förhållande har gjort att sjukvårdsyrket har kommit att 

innebära komplexa situationer då personalens emotionella kompetenser sätts på prov. 

Personalen förväntas ha kunskap kring effektivitet och teknologi samtidigt som de behöver 

behärska emotionella svårigheter på ett bra sätt. (Bone, 2002)    

 

Organisationer använder sig av en logik som bygger på föreställningen om att effektivitet 

skapar lönsamhet (Edvardsson, Kleinaltenkamp, Tronvoll, McHugh & Windahl, 2014). 

Riskkapitalbolag är exempel på en typ av organisation som ofta är skicklig på att effektivisera 

verksamheter. Riskkapitalbolagens affärsidé går ut på att agera kortsiktig ägare samt under 

ägarperioden höja värdet på det aktuella bolaget för att sedan kunna sälja företaget till ett högre 

pris än det köptes för. (Masulis & Thomas, 2009) Riskkapitalbolagen brukar därför beskyllas 

för att handla kortsiktigt (Meles et al., 2014). Att denna typ av ägare gjort inträde på en ny 

marknad kan därför medföra effekter som aktörerna på marknaden tidigare inte har sett. 

 

2.1.1 Effektivitet och vinst som utgångspunkt 

Johnsen (2005) talar om tre E: Efficiency, Effectiveness och Equity, för att konkret beskriva 

vilka konsekvenser som ofta förväntas av olika reformer, exempelvis NPM som introducerades 

på 1980-talet för att stärka marknadskrafterna inom offentlig sektor (Hansen, 2010; Hood, 

1991; Hsiao, 1994; Modell & Wiesel, 2008). Detta förväntades ske genom ökad 

kostnadseffektivitet och bättre organisation (Lapsley, 2009).  Schimank & Volkmann (2012) 



8 
 

belyser såväl positiva som negativa effekter av marknadiseringen. Dels menar författarna att 

lyhördheten för kundernas behov eller önskningar ökar när företaget utsätts för konkurrens, 

speciellt om kunden betalar en avgift eller ett direktpris. Detta grundar sig i resonemanget om 

att det blir viktigare att lyssna till kundernas preferenser för att kunna sälja sin produkt eller 

tjänst. (Schimank & Volkmann, 2012) Dels menar författarna också att jakten eller kravet på 

effektivitet kan inverka negativt på förmågan att hantera kundernas preferenser. Detta gäller 

främst om ekonomiska svårigheter gör att tjänsteleverantören inte längre kan behålla samma 

kvalitet som innan vilket konsumenterna behöver eller vill ha, eller om färre får tillgång till det. 

Kravet på effektivitet kan också begränsa tjänsteleverantörens möjligheter till förnyelse av 

exempelvis utrustning och lokaler, sådant som är nödvändigt för produktionen, men det kan 

även handla om att vidareutbilda personalen. Kan organisationen inte hantera dessa punkter på 

en adekvat nivå, kommer de på sikt att förlora kunder till sina konkurrenter eftersom de inte 

kan leverera det som krävs. (Schimank & Volkmann, 2012) 

 

2.2 Konstituering av marknader 
2.2.1 Vad är en marknad? 

Att marknadisera innebär rent teoretiskt att man också skapar en marknad (Meijling, 2014, s. 

14). Möllering (2009, s. 9) definierar en marknad som ett ”system av åtskilda men relaterade 

ekonomiska utbyten mellan egennyttiga aktörer som är i konkurrens med varandra”. Aspers 

(2009) definierar det snarare som en ”social struktur för utbyte av rättigheter vilket möjliggör 

erbjudanden att bli utvärderade och prissatta”. Gemensamt för de båda är att utbytet är det 

centrala i begreppet ”marknad”. Aspers (2005) poängterar att det är aktiviteten av att köpa och 

sälja, ett utbyte, som är avgörande. När sådana utbyten genomförs regelbundet och med 

marknadskaraktäristiska drag anses det finnas en marknad (Möllering, 2009). 

 

Aspers (2009) identifierar tre element som karaktäriserar en marknad. Det första elementet är 

utbytbarhet hos säljare och köpare. Marknadsstrukturen utgörs inte av de som har roller utan av 

vilka roller som finns och deras intressen. Det andra elementet är att det på en marknad, 

antingen på köpar- eller säljarsidan måste finnas minst två aktörer så att dessa kan utvärderas i 

förhållande till varandra av den motsatta sidan. Minsta möjliga antal aktörer på en marknad är 

således tre till antalet. Utvärdering i sig utgör dock inte en förutsättning för att utgöra en 

marknad utan även det tredje elementet, konkurrens måste finnas, antingen på köpar- eller 

säljarsidan. Dessa tre element kännetecknar en marknad. (Aspers, 2009). 

 

2.2.2 Strukturförändring av marknaden 

När en marknad växer fram, antingen utan föregångare eller utifrån en befintlig marknad, menar 

Möllering (2007) att detta ska ses som en process för att hantera osäkerhet på olika nivåer inom 

marknaden. Framväxten kan även vara en form av strukturförändring och behöver inte enbart 

innebära skapandet av en marknad. Ett startskott för konstitueringen av en marknad kan bero 

på att ett ingångsvärde ändras, exempelvis att den dominerande logiken utsätts för konkurrens 

eller påtryckningar av en annan logik. Det kan också bero på regeländringar från statligt håll 

som påverkar marknaden i sådan omfattning att den måste finna nya sätt att agera. (Möllering, 

2009). 
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En stor del av marknadsskapandet förstås utifrån en social kontext. Det är genom en dynamisk 

process av politiska och kulturella dimensioner som institutioner formas (Fligstein, 2001, 

refererad i Möllering, 2007; Schimank & Volkmann, 2012). Institutioner formas över tid och 

rum (Barley & Tolbert, 1997; Runst & Wagner, 2011; Streeck & Thelen, 2005) av såväl ”rule 

makers” som ”rule takers” (Möllering, 2009; Streeck & Thelen, 2005). Beroende på kraften hos 

gruppen med specifika intressen bidrar detta till att institutionera något eller ej (Fligstein, 2001, 

refererad i Möllering, 2007; Möllering, 2007). För att skapa institutioner menar Möllering 

(2007) att aktörer på en marknad kan välja att organisera sig genom att gå samman i nätverk för 

att förändra den existerande marknaden eller att skapa en ny. 

 

2.2.3 Ingångsvärden i form av resurser och intressen 

På varje marknad och inom varje organisation finns resurser och intressen som olika aktörer är 

beroende av eller måste förhålla sig till.  Förändringar i dessa resurser och intressen kan init iera 

en förändringsprocess, exempelvis mot en ny marknadsstruktur. En strukturförändring av en 

marknad kan ses börja med de konstituerande mekanismerna, alltså varifrån initiativet kommer, 

och sluta med skapandet av ett system som skiljer sig från det tidigare. (Möllering, 2009) Det 

som driver de konstituerande mekanismerna är de resurser och intressen som utgör 

ingångsvärden i konstitueringsprocessen (Swedberg, 2003 refererad i Möllering, 2009). Dessa 

intressen och resurser kan utgöras av enskilda personer eller aktörers drivkrafter såväl som 

särskilda tillgångar vari någon identifierar en potential (Möllering, 2009). Dessa resurser kan 

vara såväl materiella som immateriella och utgörs av alla de finansiella, fysiska, mänskliga samt 

organisatoriska tillgångar som kan nyttjas i en organisation (Barney, 1995). Ett företagets 

förmåga att utnyttja dessa resurser kan också ses som en tillgång för företaget om detta är 

företagsspecifikt (Amit & Schoemaker, 1993; Teece et al., 1997). Dessa resurser kan init iera 

förändringen mot en marknadsstruktur men utkomsten av en ny marknadsstruktur i form av nya 

resurser och intressen kan på sikt även initiera en ny förändring (Möllering, 2009). 

 

Dessa resurser och intressen är inte enbart enskilt verkande faktorer utan kan också vara 

beroende av varandra. Resurser är inte enbart ett sätt att förverkliga intressen utan kan innehå lla 

de idéer och värderingar som skapar ett intresse i första läget. (Callon, 1998). Resurserna och 

intressena påverkas av de kulturella, sociala och politiska dimensioner och kontexter som finns 

utanför marknaden (Fligstein, 2001, refererad i Möllering, 2007), det vill säga de institutioner, 

invanda föreställningar om hur något ska vara, som omgärdar marknaden (Möllering, 2009). 

 

2.2.4 Konstituerande mekanismer 

Möllering (2009) föreslår tre konstituerande mekanismer som fångar och integrerar tre breda 

traditionella förklaringar till varför marknader uppstår och/eller utvecklas – (1) spontan 

framväxt som baseras på önskan om att skapa utbyte men utan att det finns en vision om att 

skapa en marknad, (2) exogen reglering i syfte att skapa en marknad men utan eget syfte att 

delta på marknaden och (3) endogen samordning där aktörer inom marknaden ser bortanför 

enskilda utbyten och är intresserade av större utbytessystem där de är direkt involverade. Den 

första mekanismen saknar intention att skapa en marknad medan två senare har det. (Möllering, 

2009) Aspers (2009) presenterar liknande mekanismer men talar istället om (1) spontant 

skapande eller förändrande som framför allt bygger på ett socialt perspektiv där identite ter, 
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roller (sociala strukturer) och erbjudanden växer fram genom en specifik kultur som finns på 

en marknad, (2) organiserat skapande där en eller flera aktörer aktivt tar ett beslut om att skapa, 

alternativt förändra en marknad, (3) statligt styrt skapande eller förändrande som innebär att 

staten genom exempelvis reglering och beskattning kan förhindra eller möjliggöra marknader 

samt (4) självstyrt skapande eller förändrande där marknaden växer fram utan att någon stats-

lik organisation varit med och initierat eller utformat marknaden. Här kan man istället tala om 

en självreglerande marknad. (Aspers, 2009) 

 

Även om etiketterna skiljer Möllering (2009) och Aspers (2009) mekanismer åt, har de båda 

författarnas mekanismer i allt väsentligt samma innebörd. Det som skiljer dem åt, som också 

lyftes fram i inledningskapitlet, är att Aspers (2009) differentierar mellan spontant och 

organiserat skapande medan Möllering (2009) utöver detta också lägger vikt vid huruvida detta 

skett endogent eller exogent. Möllering (2009) begränsar inte heller extern reglering av en 

marknad till att enbart vara förbehållet staten. Att författarnas syn på skapandet av marknader 

och den begreppsapparat som behövs för att beskriva detta inte är samstämmiga är ett tecken 

på att området ännu inte är mättat, utan att det fortfarande finns utrymme för fler studier. Nedan 

presenteras Möllerings (2009) begreppsapparat tillsammans med de kännetecken de olika 

konstituerande mekanismerna har för att belysa skillnaderna dem emellan.  

 

Spontan framväxt  

(evolution) 

Exogen reglering 

 (styrande) 

Endogen samordning 

(hanterande) 

Kopplas samman med nya 

uppfinningar och syftar till att 

skapa återkommande utbyten och 

bygga upp ett nätverk med kända 

parter. 

Kopplas samman med FoU-

satsningar, skapande av 

standarder och kravnivåer, 

tillgodoser infrastruktur och tar 

fram policys för branschen. 

Kopplas samman med utveckling av 

befintliga produkter och överlag ett 

arbete med att hantera och förbättra 

olika områden samt utveckla 

relationer. 

Tabell 1. Konstituerande mekanismer och deras kännetecken, egen bearbetning i form av översättning och 

komprimering till korta nyckelfraser, av Möllering (2009, s. 12) 

 

Med hjälp av denna tabell blir det enklare att förstå i vilken kontext en marknad växer fram. 

Det behöver inte nödvändigtvis vara så renodlat som i dessa tre kategorier, tvärtom hävdar 

Möllering (2009) att dessa kan vara interrelaterade och samverka för en förändrad 

marknadsstruktur. Nya innovationer tillsammans med exempelvis ny lagstiftning från statligt 

håll kan trigga igång skapandet av en ny marknadsstruktur, liksom en branschorganisation som 

anser att branschens aktörer behöver höja kvaliteten till nya standarder kan sätta igång en sådan 

omvandling (Möllering, 2009). 

 

2.3 Konsolidering av marknader 
När ingångsvärdena till en befintlig marknad förändras kan det initiera en förändring som bidrar 

till att skapa en ny marknadsstruktur (Möllering, 2009). En sådan förändring kan exempelvis 

utgöras av marknadiseringsidéer med ett fokus på effektivitet och lönsamhet (Johnsen, 2005; 

Hansen, 2010). Denna förändrade input kan sätta igång processer i syfte att förbättra 

produktivitet och effektivitet inom den egna organisationen. Det kan också innebära att man 

söker sådana lösningar utanför den egna organisationen. Genom att gå samman med andra kan 
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organisationerna dela på risker men även skapa stordriftsfördelar, vilket ger ekonomiska 

fördelar gentemot konkurrenter. (Berger, Demsetz & Strahan, 1999; Gaynor & Haas-Wilson, 

1999) Med dessa fördelar i åtanke skapas incitament för att gruppera sig. Det finns olika sätt 

att gå samman, antingen vertikalt i form av uppköp eller horisontellt genom kedjebildning. 

Förutom stordriftsfördelar och andra ekonomiska effekter minskar antalet aktörer på 

marknaden vid en gruppering. Detta ger i sin tur effekten att de kvarvarande får ett större 

inflytande på marknaden. (Gaynor & Haas-Wilson, 1999) 

 

Det är inte bara företagen själva som kan dra fördel av att grupperingar i kedjor sker. Ofta 

använder kedjorna olika lojalitetsprogram och rabatter som ett marknadsföringsknep för att 

kunderna ska välja dem och stanna kvar inom kedjan. Det är dock inte enbart ekonomiska 

fördelar som kunden kan dra nytta av genom att välja ett företag som är ansluten till en kedja, 

även kvaliteten på produkten eller tjänsten ter sig vara större då de samordnade resurserna inom 

kedjan kan bidra till att innovationsförmågan och kunskapsbasen är större än hos konkurrenter 

eller andra företag utanför kedjan. (Gaynor & Haas-Wilson, 1999) När flera företag samarbetar 

bidrar detta ofta till att den tekniska standarden befinner sig på högsta möjliga nivå i 

utvecklingen av nya produkter och tjänster. Det leder i sin tur till att slutprodukten är av högre 

kvalitet än om framtagningen skett på egen hand. Detta kan vara positivt för kunderna ifall de 

efterfrågar högre kvalitet på produkterna och/eller tjänsterna. (Banker et al., 1998) För att de 

positiva effekterna av att ansluta sig till en kedja, såväl för företagen som för kunderna, ska 

gälla i praktiken krävs det att det föreligger fri rörlighet på marknaden och att konsumenterna 

inte är förhindrade att själva fritt välja aktör (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). 

 

Samarbeten som dessa i form av kedjor som inkluderar gemensamma investeringar kräver ofta 

stort kapital. Det är därför inte ovanligt att riskkapitalbolag finns med som ägare i bakgrunden 

för att stötta med kapital (Watt, 2008). En kapitalstark ägare bakom företaget kan bidra med de 

resurser som gör att företaget kan ligga i framkant av den tekniska utvecklingen (Masulis & 

Thomas, 2009), vilket kan vara en viktig faktor i dagens samhälle där företagen måste arbeta 

för att både vara attraktiva idag samt lägga grunden för framtida kompetenser och produkter 

(Levinthal & March, 1993; Raisch et al., 2009).  

 

Konsolidering av en marknad har tydliga kopplingar till en affärsmässig logik då 

konsolideringen syftar till att skapa ekonomiska fördelar, både för företagen och för kunderna, 

genom att vara en större enhet. Denna affärsmässiga logik innebär sannolikt en konflikt med 

den omsorgslogik som tidigare dominerat djursjukvårdsbranschen och en viktig fråga blir 

därför hur detta gestaltar sig, det vill säga vilket som är den dominerande logiken idag. 

 

2.4 Ramverk för studien 
Detta ramverk syftar till att förklara hur den teoretiska referensramens olika delar sammanfat tas 

i en analysmodell som beskriver processen för hur en ny marknadsstruktur växer fram. 

Marknadiserings-avsnittet används som grund för att förstå den samhällsförändring Sverige och 

övriga världen genomgått de senaste decennierna och vilka konsekvenser det innebär när en 

marknadsmässig logik med fokus på effektivitet gör inträde. Strävan efter effektivitet 
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presenteras som en del av marknadiseringen och kommer att användas för att förstå de 

bakomliggande intressena av en förändrad marknadsstruktur.  

 

Avsnittet om konstitueringen av marknader har sin grund i den presentation av en ny struktur 

av djursjukvårdsmarknaden som presenterades i inledningskapitlet. Detta föranleder avsnittet 

om hur marknader konstitueras, både övergripande men också på en mer ingående nivå. 

Marknadisering ska förstås som ett ”intresse” men som tillsammans med ”resurser”, såväl 

materiella som immateriella, kan ses som faktorer som påverkar konstitueringsmekanismerna. 

Marknadiseringen tillsammans med omsorgslogiken som omgärdar såväl de intressen som 

resurser som finns inom och utom djursjukvårdsmarknaden kan därmed ses som ett 

ingångsvärde till konstitueringen av marknader.  

 

Konsoliderings-avsnittet utgår också från informationen av en ny marknadsstruktur i 

djursjukvårdsbranschen. Detta avsnitt är nödvändigt för att förstå motiven bakom en 

kedjebildning och relaterar dels till konstitueringsmekanismerna samt dels till 

marknadsaktörernas konsekvenser av en konsolidering. De nya ägarna, riskkapitalbolagen, 

innefattas också av denna del då de är en del av den logik som eftersträvar effektivitet. 

 

Sammantaget fungerar de tre avsnitten om marknadisering, konstituering av marknader samt 

konsolidering av marknader som ett ramverk som utgör det perspektiv som varifrån denna 

studie ska förstås. Teorierna bidrar med en förståelse som behövs inför kommande avsnitt i 

studien. Den teoretiska referensramen mynnar ut i den analysmodell som presenteras nedan. 

Analysmodellen sammanfattar och operationaliserar det som referensramen har behandlat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Analysmodell 

 

Modellen är sammansatt utifrån litteraturens indikation på hur processen ser ut, från förändrad 

input till konsekvenser för aktörerna på marknaden. Cirkeln som omgärdar resurser och 

intressen ska förstås som den omvärld som omger dessa, där också omsorgslogiken specifikt 

omgärdar djursjukvårdsmarknaden. Med hjälp av respektive underkategori i analysmode llen 

ska data inhämtas och analyseras. Underkategorierna bidrar till att bryta ned de övergripande 

begreppen i mindre delar för att kunna förstå hur empirin kan relateras till teorin. Delarna kan 

därför analyseras var för sig på en fördjupad nivå för att sedan bindas samman till en ny helhet 

och skapa en bättre förståelse för hela fenomenet.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodologiska val som tagits under 

arbetsprocessens gång. Detta gör det lättare att följa de avvägningar som vi ställts inför och 

förstå hur vi hanterat dessa. Vi inleder med att återge studiens utgångspunkt innan vi redovisar 

hur studien arbetats fram.  

 

3.1 Utgångspunkt för studien 
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att undersöka djursjukvårdsmarknaden där tecken på 

marknadisering blev synliga för tre år sedan. Med anledning av det korta tidsintervallet är 

strukturförändringen och dess effekter relativt outforskade. Hittills utgörs studier på området 

av en snabbutredning beställd av Universitetsdjursjukhuset 2011-2012, cirka fem sidor i boken 

”De svenska riskkapitalisterna” skriven av journalisterna Neurath & Almgren (2014) samt 

några få artiklar i de svenska morgon- och kvällstidningarna där veterinärer och 

försäkringsbolag uttalat sig i samband med förändringarna. 

 

3.1.1 Val av forskningsstrategi 

På grund av komplexiteten i att undersöka strukturförändringar valde vi att genomföra en 

fallstudie. Valet på en fallstudie kom sig av att den marknad som är föremål för studien skiljer 

sig från andra marknader genom sin kontext av omsorgslogik och vinstsyfte. Marknaden har 

nyligen genomgått stora förändringar och sammansättningen och förhållandet mellan aktörerna 

har förändrats. Med utgångspunkt i dessa förhållanden kan djursjukvårdsmarknaden ses som 

komplex, varför en fallstudie lämpar sig väl (Bryman & Bell, 2005, s. 71; Yin, 2007, s. 31). 

Metoden är en uttömmande forskningsstrategi. Den fokuserar inte på en viss taktik för 

datainsamling och innehar inte en enskild designegenskap utan syftar istället till att på ett 

omfattande sätt beskriva och analysera något i en viss kontext (Yin, 2007, s. 32) vilket också är 

målet med denna studie. Med hjälp av denna forskningsstrategi har vi kunnat skapa en bild över 

den processen som djursjukvårdsmarknaden genomgått och vilka effekter det fått.   

 

3.2 Inledande förberedelser 
3.2.1 Orientering och litteratursökning 

Utan tidigare kunskaper inom området för djursjukvård och utan fördjupade kunskaper inom 

marknadisering och konstituering av marknader inleddes arbetet av en orienteringsprocess. 

Processen bestod i inledningsskedet av att söka artiklar på Google om förändringarna i 

djursjukvården och reaktionerna på dessa för att skapa en utgångspunkt för vidare sökningar i 

mer avancerade databaser. I det här skedet upptäcktes en koppling till de händelser som skett 

inom exempelvis svensk äldreomsorg med de riskkapitalbolagägda företagen Attendo och 

Carema. När förståelse för hur studien en vidare skulle kunna utformas uppnåddes, gick 

processen över till att söka vetenskapliga artiklar inom de aktuella områdena. För att finna 

relevant litteratur användes sökdatabaserna SwePub, Summon, ABI/Inform och Google Scholar 

men framför allt databasen Scopus. Några av de nyckelord som använts i olika kombination 

med andra relevanta begrepp är: marketization, market constitution, market making, market 

consolidation, economization, health care, pet care och animal health. 
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3.3 Insamling av data 
Datainsamlingen till denna studie bygger som tidigare nämnt på fallstudie som strategi. 

Datainsamling har främst skett genom kvalitativ metod i form av intervjuer men även genom 

andra källor såsom rapporter och pressklipp för att stötta den kvalitativa empirin. Vid två av 

intervjuerna genomfördes även ett studiebesök på två olika djursjukhus inom kedjan Evidens ia. 

Dessa besök gav oss en ökad förståelse för veterinärernas arbete samt hur arbetet går till inom 

djursjukvården i allmänhet. Målet med ett kvalitativt angreppssätt är att förstå hur alla delarna 

tillsammans bildar en helhet (Merriam, 2008, s. 30) men den kvalitativa forskningen utgår också 

från att det finns flera verkligheter. Genom att komplettera subjektiva berättelser med mer 

mätbara fakta är ambitionen att öka tillförlitligheten för att resultatet av empirin är så korrekt 

återspeglat av verkligheten som möjligt. Detta brukar benämnas som metodtriangule r ing 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 27).  

 

3.3.1 Intervjuobjekt 

För att kunna tillägna oss en så omfattande bild som möjligt av processen mot en ny 

marknadsstruktur och det utifrån ett aktörsperspektiv har flera olika aktörer varit föremål för 

våra intervjuer. De aktörer som intervjuats i denna studie är: 

 

 Djurvårdsföretag 

 Försäkringsbolag 

 Branschorganisationer 

 Omvärldsaktörer (forskare)  

 

Forskarna ska i detta fall ses som omvärldsaktörer utifrån Furustens (2007, s. 46) resonemang 

om att forskare, i likhet med journalister och lärare, arbetar med att sammanfatta de 

förutsättningar som gäller i samhället. Genom de aktiviteter där forskarna sprider information 

bidrar de också till att skapa formella och informella strukturer som samhället måste förhålla 

sig till (Furusten, 2007, s. 46). Forskarna ska därför förstås som föremål för studien genom att 

de är aktörer som bidrar till att forma samhället som djursjukvårdsmarknaden befinner sig i.  

 

Djurägare är ytterligare en aktör i djursjukvårdsbranschen, vid sidan av försäkringsbolag och 

djurvårdsföretag, men ett beslut togs om att inte intervjua dessa då studien utgår från ett 

makroperspektiv. Istället förväntas aktörerna kunna svara på hur förändringarna påverkat deras 

kunder, det är från detta perspektiv studien bedrivits.  

 

Inledningsvis togs kontakt med fler aktörer än de som deltagit i denna studie. Vi ville ge så 

många aktörer som möjligt en chans att bidra med sitt perspektiv. Vi ville gärna tala med 

riskkapitalbolagen bakom de stora djurvårdsföretagen för att förstå deras motiv men de avböjde 

medverkan i studien. Detta kan bero på de sällan framställs i god dager i media och andra 

rapporter varför det eventuellt inte heller var aktuellt att ställa upp i denna studie med risk för 

kritik. Under arbetets gång har dock vikten av riskkapitalbolag som intressanta respondenter i 

undersökningen avtagit då empirin visat att deras ägarroll inte haft en avgörande roll i 

initiativtagandet till konsolideringen och den förändrade marknadsstrukturen. 
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Tyvärr avböjde även samtliga av de fem respondenterna från djurvårdsföretaget AniCura som 

kontaktats att delta i studien. Från några fick vi svar om tidsbrist medan andra inte svarade alls 

trots flera försök. Huruvida det verkligen handlar om tidsbrist eller ej kan vi inte bekräfta men 

det är tänkbart att det finns en oro för att uttala sig då media tidigare har varit kritisk mot 

utvecklingen på marknaden och mot den nya marknadsstrukturen.  

 

3.3.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Totalt har tolv intervjuer som representerar skilda aktörer genomförts i samband med denna 

undersökning. Av dessa var fem kvinnor och sju var män. I huvudsak är det VD:ar, 

generaldirektörer eller högsta chefer som vi har intervjuat. Med andra ord personer med hög 

position och stor insyn i verksamheterna.  

 

Redan tidigt i processen för insamlingen av empiri gav respondenterna liknande förklaringar 

och beskrivningar av händelserna varför en empirisk mättnad skulle kunna sägas vara uppnådd 

redan tidigt i processen. För att försäkra oss om att det verkligen förhöll sig på det sätt som vi 

dittills fått reda på togs dock ett beslut om att ändå genomföra de intervjuer som redan då var 

inbokade. Syftet med detta var att ge utrymme för ytterligare perspektiv som ännu inte hörts 

och för att samtidigt öka reliabilitet hos studien, med andra ord för att öka pålitligheten för 

studien (Bryman & Bell, 2011, s. 93ff). Överlag framkom liknande data som tidigare i 

insamlingen men med vissa nya perspektiv där skillnader kunde skönjas. 

 

En utförligare presentation av varje respondent ges i samband med att empirin presenteras i 

nästföljande avsnitt men nedan följer en förteckning över respondenterna i kronologisk ordning: 

 

Maria Lundvall Generaldirektör, Svensk Djursjukvård 2014-10-17 Personlig intervju 

Birger Lövgren VD, Agria Djurförsäkringar 2014-10-29 Personlig intervju 

Joacim Tåg Forskare, Institutet för Näringslivsforskning 2014-10-29 Telefonintervju 

Anders Thunberg VD, Evidensia Djursjukvård 2014-10-31 Telefonintervju 

Christer Andersson Avdelningschef Djurskador, Försäkringsbolaget If  2014-11-03 Telefonintervju 

Anette Henriksson VD, Djurförsäkringsföretaget Sveland 2014-11-06 Telefonintervju 

Henrik Jordahl Forskare, Institutet för Näringslivsforskning 2014-11-11 Personlig intervju 

Linda Wikström Verksamhetschef, djursjukhuset Annalysen (Evidensia) 2014-11-13 Personlig intervju 

Medarbetare (anonym) Fristående klinik 2014-11-14 Personlig intervju 

Eva Quist Marknadskoordinator, Evidensia Djursjukvård 2014-11-18 Personlig intervju 

Henrik Ericsson Chef, Universitetsdjursjukhuset 2014-11-18 Telefonintervju 

Per Carlsson Kanslichef Sveriges Veterinärförbund 2014-11-19 Telefonintervju 
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3.3.3 Intervjuguider 

I denna studie där utfallet från intervjuerna har varit svåra att förutse på förhand har en semi-

strukturerad intervjumetod valts. Den semi-strukturerade formen bidrar till en öppenhet och 

flexibilitet som kan vara viktig om det under intervjun framkommer ämnen eller åsikter som 

inte varit möjliga att förutse innan. Det ger möjlighet till att inrikta intervjun på det som 

framkommer som viktigt och intressant vilket kan öka djupet i undersökningen. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 297ff) En intervjuguide med utgångspunkt i den teoretiska referensramen har 

tagits fram som en grund för samtliga genomförda intervjuer. I bilaga 1 kan intervjuguiden som 

användes som grund till intervjuerna utläsas. Frågorna har dels syftat till att få respondenterna 

att med egna ord beskriva den förändrade marknadsstrukturen inom djursjukvårdsbranschen, 

dels att få respondenterna att kommentera händelserna i ett vidare perspektiv. Intervjuguiden 

har med andra ord legat till grund för intervjuerna men har använts med viss variation för 

intervjuerna med de två forskarna samt för företrädarna för de största aktörerna inom respektive 

intervjuad aktörsgrupp då samtliga av dessa besitter information som annars varit 

svårtillgänglig och som dessutom kan vara aktörsspecifik.  

 

Intervjuerna med Maria Lundvall, Generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, och Birger 

Lövgren, VD på djurförsäkringsföretaget Agria samt Anders Thunberg, VD för 

djursjukvårdskedjan Evidensia innehöll till skillnad från övriga intervjuer en del konkreta 

faktafrågor kring djursjukvårdsmarknaden, försäkringsbranschen samt att det söktes en 

förklaring till hur det gick till vid konsolideringen av enheterna. Frågor som dessa grundade sig 

i att detta var vår chans att få tillgång till information som annars är svårtillgänglig (till exempel 

via tidningsartiklar, internet eller rapporter). Med hjälp av faktafrågorna som tidigt ställdes 

kring exempelvis hur djurförsäkringar fungerar har mer relevanta följdfrågor kunnat ställas som 

skapat en bättre förståelse vid senare intervjuer. 

 

Ovan förklarades att intervjuerna med de två forskarna skett utifrån deras roll som 

omvärldsaktörer. Som representanter för ett privat forskningsinstitut med inriktning på 

nationalekonomi innehar de sitt eget perspektiv på hur marknader fungerar och ska fungera. 

Vid intervjuerna berättade vi därför om strukturförvandlingen av djursjukvårdsmarknaden för 

att även få deras perspektiv på varför det skett och hur det påverkat aktörerna. 

 

3.3.4 Operationalisering av den teoretiska referensramen 

De intervjuguider som använts i denna studie bygger på den teoretiska referensramen som 

utarbetats i föregående kapitel. Frågorna som ställdes vid intervjuerna bygger förutom de 

inledande frågorna på den teoretiska referensramens tre delar; marknadisering, konstituering av 

marknader samt konsolidering av marknader. 

 

I intervjuguiden kommer det teoretiska marknadiserings-avsnittet till uttryck genom frågor om 

hur riskkapitalbolagens inträde i djursjukvårdsbranschen enligt respondenten påverkar 

branschen. Denna studie handlar inte om riskkapitalbolag i egentlig mening men under 

orienteringsfasen där tidningsartiklar från traditionella medier studerades framkom begreppet 

riskkapitalbolag som synonymt med ett ökat fokus på vinstintresse och effektivitet på 

djursjukvårdsmarknaden. Det finns med andra ord tydliga kopplingar mellan det man i 
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branschen talar om, det vill säga att riskkapitalbolag kommit in och vad som associeras med 

den förändringen, och det vi behandlar under marknadiserings-avsnittet i referensramen. Av 

denna anledning togs ett beslut om att vi inför och vid intervjuerna skulle använda 

riskkapitalbolag som begrepp/uttryck för marknadiseringen av branschen, för att vi som 

intervjuare och respondenterna skulle “tala samma språk”. Detta för att vi som intervjuare ska 

kunna tolka resultaten på ett rättvisande sätt istället för att lägga över tolkningsdelen på 

respondenterna (Ahrne & Svensson, 2011, s. 40). Det ansågs av större vikt att respondenterna 

kände sig bekväma med begreppen som användes vid intervjun än att vi som intervjuare kunde 

ställa teoridirekta frågor som inte krävde samma tolkningsmängd. Vi är dock medvetna om att 

uttrycket ”riskkapitalbolag” kan förknippas med något negativt utifrån medias rapportering av 

sjukvården, men inser att andra, liknande begrepp som exempelvis ”vinstintresse” även det har 

en negativ klang och valde trots allt att använda uttrycket ”riskkapitalbolag” under intervjuerna.  

 

Det teoretiska avsnittet om konstituering av marknader fångas i intervjuguiden in av 

övergripande frågor om förändringar i branschen, teknisk utveckling samt frågor om 

respondenten och dennes organisation/företags möjligheter att påverka marknaden. Frågor om 

förändringar och teknisk utveckling utgår ifrån resurs/intresse-faktorerna som initie rar 

konstitutionsprocessen enligt teorin men samtidigt också är en del av den. Syftet med dessa 

frågor var att få svar på vad som kan ha initierat och triggat igång konstitueringsmekanismerna. 

Genom att fråga om respondentens och dennes organisation/företags möjligheter att påverka 

marknaden sökte vi svar på om dessa möjligtvis varit en bidragande faktor vid ett endogent 

eller exogent initiativ. 

 

Frågor om hur kedjebildningen påverkat respondenten och dennes organisation/företag samt 

andra aktörer i branschen syftar till att fånga in hur en konsolidering av marknaden påverkar de 

aktörer som finns såväl inom som utom kedjorna. Detta är en mindre del av den teoretiska 

referensramen men som likväl är nödvändig för att förstå hur strukturomvandlingen där 

marknaden konsoliderats påverkat aktörerna. 

 

3.3.5 Intervjuer 

Inför intervjuerna med de tilltänkta respondenterna togs kontakt via mail där ett 

presentationsbrev skickades ut som gav en bakgrund till oss författare, vår studie och varför 

den enskilda respondenten skulle vara viktig för oss att få tala med. Dessa presentationsbrev 

var i all väsentlighet lika, dock gjordes vissa justeringar av ordval beroende på vem mottagaren 

var. Ett exempel på vårt presentationsbrev kan ses i bilaga 2. 

 

Hälften av intervjuerna genomfördes personligen medan den andra halvan genomfördes per 

telefon. Vid de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte ägde dessa rum på 

respondenternas arbetsplatser i avskilda rum. Undantaget är med Maria Lundvall vars intervju 

genomfördes i caféet på Näringslivets Hus i Stockholm i samband med att hon besökte staden. 

Vår strävan var att träffa samtliga respondenter personligen eftersom det är personligare än att 

mötas genom telefon men i de fall intervjuerna istället har genomförts via telefon har orsaken 

främst varit en alltför avlägsen geografisk placering eller att respondenten har haft svårt att 

avsätta tid till en personlig intervju. Bryman & Bell (2005, s. 140) menar att det både finns för 
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och nackdelar med att använda sig av telefonintervjuer istället för att enbart använda sig av 

personliga intervjuer. Författarna menar att det exempelvis läggs mindre tolkningar i svar 

utifrån respondentens utseende vid telefonintervjuer vilket påverkar resultatet till det bättre. 

Dock kan eventuella missförstånd vara svårare att upptäcka vid intervjuer via telefon eftersom 

intervjuaren har svårare att se tecken på osäkerhet hos respondenten. (Bryman & Bell, 2005, s. 

140)  

 

För att kunna fokusera på innehållet i samtalen har intervjuerna spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon efter godkännande av respondenterna. Tack vare detta har en större delaktighet i 

samtalet kunnat uppnås och mer relevanta följdfrågor kunnat ställas. Inspelningarna förhind rar 

också att berättelserna förvrängs på grund av minnessvårigheter eller bristfälliga anteckningar 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 54).   

 

Under intervjuerna användes intervjuguiderna främst som påminnelse till oss författare för vad 

vi ville ha ut av intervjun. Vissa frågor ställdes mer bokstavligt medan andra berördes utan att 

vi som intervjuare behövde ställa dem. Ibland ställdes också frågorna med andra ord eller på ett 

annat sätt för att detta passade bättre in i samtalet. Som författare försökte vi i den mån det var 

möjligt behålla intervjun till att vara ett naturligt samtal snarare än en utfrågning. Detta kan ses 

som ses en fördel eftersom respondenten kan känna sig mer trygg i situationen och därmed gå 

djupare i sina svar när den inte känner sig pressad (Ahrne & Svensson, 2011, s. 39). 

 

3.3.6 Sekundärdata 

För att stärka den kvalitativa datainhämtningen användes även olika publicerade rapporter samt 

ett urval av pressklipp för att fånga empiri. Dels avser det en rapport från 2014 som är 

publicerad av branschorganisationen Svensk Djursjukvård, dels en rapport från Statistiska 

Centralbyrån från år 2012 som behandlar nuläget för sällskapsdjur i Sverige, dels en rapport 

från Konsumentverket från år 2012 som handlar om djurförsäkringar. Utöver detta har 

pressklipp från AniCura i samband med företagets kedjebildning 2011 använts för att förstå 

motivet bakom initiativtagandet. Eftersom AniCura har avböjt att medverka i studien har vi 

tyvärr inte kunnat skapa en djupare bild av deras motiv. 

 

3.4 Bearbetning av insamlad data 
I takt med att intervjuerna genomfördes transkriberades dessa löpande utifrån de inspelningar 

som gjorts. Därefter bearbetades utskrifterna om till en mer officiell citat-form, då flera 

respondenter uttryckte en vilja att kontrollera citat som eventuellt skulle bli aktuella för 

publicering i uppsatsen. En trolig förklaring till detta är att de flesta av respondenterna är 

officiella talespersoner med en hög position inom organisationerna de företräder. Efter att 

utkasten av transkriberingarna gjorts om till citat-form skickades dessa till respektive 

respondent för möjlighet att kontrollera och eventuellt korrigera citaten samt godkänna att det 

som stod i utkasten var ok att publicera tillsammans med respondentens namn och titel. Ett 

exempel på detta mailutskick kan ses i bilaga 3. De flesta transkriberingar blev godkända direkt 

medan några kompletterades genom tillägg/förtydliganden av de citeringar som gjorts. Inga 

ändringar som gjordes förändrade vad som i grunden citerats utan det handlade främst om att 

förfina citaten genom att ändra en del ordval eftersom respondenterna var medvetna om att 
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andra aktörer i branschen skulle komma att få ta del av vår färdiga studie vid ett senare skede. 

Vi som författare ansåg att detta var en rimlig kompromiss för att våra intervjupersoner skulle 

ställa upp under sitt namn och sin titel i studien och såg till att korrekta citat användes vid vidare 

arbete med studien. 

 

3.4.1 Kategorisering och kodning av data 

Dokumenten med de godkända citaten skrevs ut och klipptes isär med markeringar för vilken 

respondent som respektive citat tillhör. Samtliga citat lästes noga igenom var och ett för sig och 

placerades sedan in i kategorier utefter vad de behandlade. Detta kan ses som en initial sortering 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 39). Kategorierna växte fram utifrån datan och vad respondenterna 

talade om i citaten. Detta arbete var relativt omfattande och kategorierna reviderades flera 

gånger om i syfte att särskilja citaten och göra dessa varandra uteslutande. (Corbin & Strauss, 

1990) När samtliga citat var kategoriserade gicks dessa igenom igen mycket noggrant och inom 

kategorierna skapades koder för de olika citaten. Dessa koder kan ses som en ytterligare 

kategorisering fast på en fördjupad nivå (Ahrne & Svensson, 2011, s. 198; Corbin & Strauss, 

1990).   

 

Dessa data har sedan arbetats om till viss del för att kunna skriva fram den berättelse om 

djursjukvårdsmarknaden som växt fram. Eftersom all insamlad data inte kunnat tas med i 

studien, har datan reducerats i syfte att representera empirin som helhet. Ahrne & Svensson 

(2011, s. 202) menar att denna reducering ska ses som ett sätt att återge data på ett rättvisande 

sätt men i en selekterad form. Vid de tillfällen då vi författare ansåg det befogat att använda 

citat istället för endast en narrativ text i empiri-avsnittet, infogades dessa citat noggrant enligt 

respondenternas godkännande. 

 

3.4.2 Analysarbetet 

Analysarbetet har utgångspunkt i den analysmodell som den teoretiska referensramen mynnade 

ut i. Analysmodellen behandlar olika delar av teorin som tillsammans illustrerar den 

marknadiseringsprocess som studien undersöker. Utifrån modellens delar har empiri samlats in 

och den har sedan använts för att analysera empirin utifrån den teoretiska bakgrunden.  Genom 

att använda analysmodellen har empirin kunnat placeras in i en kontext där empirin kunnat 

förstås utifrån befintlig teori och skillnader och likheter med denna har kunnat upptäckas. 

Orsakerna till dessa skillnader och likheter har sedan kopplats samman med andra delar i 

analysen för att förstå hur hela bilden hänger samman och hur detta kan relateras till teorin. 

Förutom empiri som kunnat härledas till teorin och som är relevant för analysen har även andra 

intressanta aspekter framkommit, dessa diskuteras i studiens avslutande kapitel.  

 

3.5 Metodologisk reflektion och överväganden 
3.5.1 Urval 

För att genomföra denna studie upplevde vi som författare det relevant att tala med olika 

företrädare för branschens aktörer. Då vi sökte förklaringar i ett större sammanhang än lokalt 

på den lilla orten hade vi ambitionen att få tala med ledande branschpersoner. Att intervjua 

personer som dessa har både sina för- och nackdelar. Dessa personer är ofta mediatränade och 

därmed vana vid att ge intervjuer och vet därför hur de ska hantera frågor så att de svarar på ett 
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sätt som på förhand är accepterat (Ahrne & Svensson, 2011, s. 57). Eftersom de dessutom ofta 

förekommer i tidigare data och intervjuer är det inte heller troligt att någon ny information ska 

framkomma gentemot tidigare, speciellt eftersom dessa respondenter troligtvis inte heller skulle 

uttrycka någon ny vital del i intervju med en forskare eller student även om de visar på 

öppenhet, menar Ahrne & Svensson (2011, s. 51). 

 

Förhållandet som beskrivits ovan togs i beaktande vid urvalet av respondenter, men faktum 

kvarstod vid att det sannolikt var dessa företrädare som faktiskt skulle kunna uttala sig i de 

frågor vi sökte svar på. Dels för att respondenterna befinner sig i en hög position inom 

respektive organisation och därmed är insatta i det som skett, dels för att vi sökte officie l la 

uttalanden för att kunna öka studiens legitimitet och trovärdighet. Eftersom denna studie inte 

haft som mål att göra ett drastiskt avslöjande eller hänga ut någon, utan istället förstå aktörernas 

roller och relationer till varandra, har det varit viktigt att behålla namnen och personerna snarare 

än att anonymisera viktiga uttalanden till oigenkännlighet. Detta blev också tydligt för 

respondenterna i samband med intervjuerna samt efteråt då citaten skickades ut för kontroll. 

 

3.5.2 Etiska aspekter 

I denna studie där respondentgruppen utgörs av flertalet officiella representanter som innehar 

olika slags relation till varandra har forskningsetik varit nödvändigt att reflektera över. 

Vanligtvis brukar den kvalitativa forskningen via intervjuer handla om att garantera anonymitet 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 65) men i detta fall ansåg vi som författare att det var av intresse 

vilka respondenter som uttalade sig om vad för att förstå sammanhanget. Eftersom 

djursjukvårdsbranschen under undersökningens gång uppenbarade sig som ganska liten och 

med många inbördes relationer framstod det nästintill omöjligt att anonymisera respondenterna 

och samtidigt få fram och kunna behålla ett intressant material. Av denna anledning valde vi 

istället att ge respektive respondent möjlighet att utifrån den givna intervjun också komplettera 

och eventuellt korrigera de citat som plockats fram ur den insamlade data samt möjlighet att 

avstå från att delta i undersökningen. Vi författare ansåg att det var viktigt att våra respondenter 

kände sig korrekt citerade och att de delgavs rättvisa eftersom de ställt upp i denna studie utan 

annan belöning än att få ta del av slutresultatet från vårt håll. Detta kan anses innebära en 

uppoffring av såväl arbetstid och personligt engagemang. 

 

3.5.3 Studiens trovärdighet 

För att läsaren av denna studie ska kunna förvissa sig om att de slutsatser som presenteras är 

riktiga och korrekta har vi som författare försökt beskriva vår arbetsprocess så långt det är 

möjligt. Detta för att läsaren ska kunna bedöma ifall vår studie är trovärdig utifrån den 

information om arbetsprocessen denne får tillgång till. Inom den kvalitativa forskningen är just 

trovärdighet en viktig aspekt, det vill säga att läsaren kan tro på det som står i studien (Ahrne 

& Svensson, 2011, s. 27; Bryman & Bell, 2005, s. 306). För att öka trovärdigheten i denna 

studie används transparens i arbetsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 307), metodtriangule r ing 

genom att kombinera olika metoder (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27) liksom generaliserba rhet 

eller återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28). Som beskrivits tidigare i metod-

avsnittet har vi arbetat med olika typer av datainsamling för att försöka generera en rättvisande 

bild av det studerade fenomenet liksom att vår arbetsprocess nogsamt har beskrivits. 
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3.5.4 Studiens generaliserbarhet 

Avseende generaliserbarhet ska denna ses utifrån möjligheten att överföra studiens resultat på 

en annan liknande situation som den man studerat (Ahrne & Svensson, 2011, s. 29). Just 

kvalitativ forskning brukar kritiseras i detta avseende på grund av forskningens natur (Bryman 

& Bell, 2005, s. 73). I denna studie kan djursjukvårdsbranschen visserligen ses som ett enskilt 

fall där olika händelser skett i en väldigt specifik kontext, vilket vi empiriskt studerat. På denna 

nivå kan generaliserbarheten anses vara liten då få andra marknader har liknande karaktärsdrag 

av etiska aspekter och stark profession samtidigt som det föreligger fri konkurrens men som 

inte tidigare utnyttjats. Sjukvården delar etiken och omsorgslogiken som existerar inom 

djursjukvård och veterinärerna liksom läkare har en stark profession. Skillnaden som är viktig 

att beakta är att humanvården bekostas av staten istället för direkt av kunden eller via ett utbyggt 

försäkringssystem som det föreligger inom djursjukvården. Istället ska generaliserbarheten i 

denna studie förstås på en mer analytisk nivå, det vill säga en förståelse för vad resultatet och 

det som studerats är ett uttryck för i relation till övrig forskning (Ahrne & Svensson, 2011, s. 

29). I detta fall görs en återkoppling av vår studie till marknadiserings- litteraturen i syfte att 

förstå detta som ett uttryck av den pågående samhällsförändrande trenden vi lever i.  

 

Vi har i denna studie producerat fylliga beskrivningar kring de detaljer som utmärker fallet 

djursjukvårdsbranschen i syfte att hjälpa läsaren att bedöma överförbarheten av studiens resultat 

till en annan miljö eller ett annat fall. Den omfattande empirin som presenteras i denna studie 

gör att beskrivningarna öppnar upp för en egen tolkning av överförbarheten trots att det enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 307) är svårt att helt tillämpa överförbarhet i kvalitativa studier 

eftersom de ofta eftersträvar djup snarare än bredd i resultaten. 
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4. Empiri 

Intervjuerna i denna studie har mynnat ut i en rik empiri. För att förstå kontexten för empirin 

inleder vi med en fallbeskrivning och översikt av det som ägt rum i djursjukvårdsbranschen. 

För att förstå djursjukvårdsbranschens aktörers olika roller och hur dessa relaterar till 

studiens respondenter redovisas detta innan den mer djupgående empirin framförs.  

 

4.1 Fallbeskrivning 
Djursjukvårdsbranschen har förändrats på flera plan under de senaste åren. Den framgångsr ika 

tekniska utvecklingen har gjort att veterinärerna kan utföra fler mer avancerade behandlingar. 

Idag jämställs behandlingarna inom djursjukvården med humanvården och det är snarare än 

fråga om vad som är etiskt korrekt att göra än vad som faktiskt går att göra. Samtidigt som 

tekniken har förbättrat djursjukvården, har djurägarnas vilja att göra mer för sina djur ökat. Idag 

är det legitimt att göra ingrepp som tidigare varit otänkbara inom veterinärmedicinen. Med 

andra ord har gränserna för vad veterinärerna behandlar förskjutits med åren. 

 

Ett attribut som möjliggjort dessa två förändringar är en utbyggd försäkringsapparat på 

djursidan. Med hjälp av en försäkring är det för djurägare ekonomiskt möjligt att låta sitt husdjur 

genomgå mer avancerade behandlingar trots att dessa ofta är dyra. Försäkringarna har gjort att 

man som djurägare inte behöver tänka lika mycket på de ekonomiska argumenten vid 

ställningstagandet av vilken behandling som ska väljas när ens djur är i behov av vård. 

 

Förutom en teknisk utveckling och en ökad vilja att behandla husdjuren mer har 

djursjukvårdsmarknaden förändrats även på andra sätt. En sådan förändring är strukturen på 

marknaden. För bara ett par år sedan bestod marknaden i huvudsak av många små till 

medelstora kliniker och djursjukhus som ofta drevs av veterinärer som kände ett “kall” att arbeta 

med djur. Dessa enheter var ofta små och drevs inte sällan i privata hem eller genom att 

veterinären själv tog sig ut till patienterna. Detta förändrades år 2011 då flera djursjukhus gick 

samman i grupperingar. Riskkapitalbolag investerade i dessa grupperingar och möjliggjorde 

förändringen. Än idag står riskkapitalbolag som delägare till de två största kedjorna inom 

djursjukvård i Sverige. De två stora kedjorna som idag verkar på marknaden är Evidensia och 

AniCura. Tillsammans innehar de båda kedjorna cirka 50 procent av marknaden och de flesta 

stora kliniker och djursjukhus i Sverige är anslutna till någon av kedjorna. En del stora och 

många små kliniker står fortfarande utanför kedjorna och har valt att göra det av olika  

anledningar. 

 

Sammantaget har branschen genomgått en rad förändringar under de senaste åren. Dessa 

förändringar har i viss mån också medfört att ett nytt fokus i verksamheterna bildats. Idag 

arbetar inte veterinärerna enbart utifrån sitt “kall” utan har även ett krav på att skapa lönsamhet, 

detta gäller för såväl de inom kedjorna som utom. Den nya marknadsstrukturen har skapat en 

ny nivå av professionalism som ställer krav på mer eller mindre alla djurvårdsföretag. 
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4.1.1 ”Värdekedjan” 

Djursjukvårdsbranschen består av olika aktörer som påverkar varandra. Aktörerna på den 

direkta marknaden, det vill säga där transaktionerna sker, menar att de ingår i en ”värdekedja” 

men som de talar om i form av en triangel.  Triangelns tre hörn representerar de tre aktörerna 

inom ”värdekedjan”: djurvårdsföretagen, försäkringsbolagen samt djurägarna. Dessa aktörer 

påverkar varandra samt är beroende av varandra. Nedan ses en illustration av ”värdekedjan” i 

form av den triangel som respondenterna talar om samt var respondenterna i denna 

undersökning befinner sig i förhållande till ”värdekedjan”. Cirkeln illustrerar branschen som 

helhet medan triangeln representerar djursjukvårdsmarknaden men som respondenterna 

benämner som en bransch-”värdekedja”. 

 

I illustrationen utgörs det första hörnet i triangeln av representanter för djurvårdsföretagen. Det 

andra hörnet i triangeln representeras av försäkringsbolagen. Det tredje och sista hörnet i 

triangeln har vi lämnat utanför denna undersökning i form av en avgränsning (se 

metodavsnittet). Utanför triangeln men inom branschen som påverkande aktörer finner vi dels 

branschorganisationer samt omvärldsaktörer i form av forskare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 2. Översikt av marknadens aktörer  
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4.2 Respondenterna 
 

Djurvårdsföretag 

Representanterna för djurvårdsföretagen återfinns i triangelns första hörn och är en del av det 

som branschen själv kallar för ”värdekedjan”. 

 

Anders Thunberg arbetar som VD för Evidensia, en av de två största kedjorna inom 

djursjukvård i Sverige. Han har arbetat i branschen länge men har ingen bakgrund som veterinär 

utan var en av de första icke-veterinära i branschen. 

 

Eva Quist arbetar som marknadskoordinator för Evidensia. Hennes kontor är beläget på 

Strömsholms Djursjukhus där hon arbetat i 25 år. Innan hon blev marknadskoordinator arbetade 

Eva Quist i verksamheten på Strömsholm. 

 

Linda Wikström är verksamhetschef på djursjukhuset Annalysen i Örebro som är en del av 

Evidensia. Linda Wikström har arbetat på några större enheter innan hon började på Annalysen. 

Hon är från början undersköterska men trivdes bättre med att arbeta med djur.    

 

Henrik Ericsson är chef för Universitetsdjursjukhuset sedan första februari 2014. 

Universitetsdjursjukhuset är det tredje största djursjukhuset i Sverige och är en av få enheter 

som erbjuder vård för samtliga djurarter.  Djursjukhuset tillhör ingen av kedjorna utan drivs 

utifrån syftet att vara material för undervisning till Sveriges Lantbrukaruniversitet.  

 

Anonym medarbetare arbetar på en fristående klinik i Mellansverige.  

 

 

Försäkringsbolag 

Representanter för försäkringsbolagen återfinns i triangelns andra hörn och är även de en del 

av det som branschen själv kallar för ”värdekedjan”. 

 

Anette Henriksson arbetar som VD för försäkringsbolaget Sveland. Försäkringsbolaget 

erbjuder djurförsäkringar till flera olika djurslag och har funnits i över hundra år. Anette 

Henriksson har arbetat som VD för Sveland sedan år 2010 och har innan dess haft 

chefspositioner inom andra branscher.  

 

Birger Lövgren är VD för försäkringsbolaget Agria som är det största försäkringsbolaget inom 

djurförsäkringar i Sverige. Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och innan Birger 

Lövgren blev VD för Agria var han VD för ett av Länsförsäkringsbolagen. Birger Lövgren är 

från början agronom och har arbetat i flera olika branscher. 

 

Christer Andersson arbetar sedan år 2007 som avdelningschef för djurskador på 

försäkringsbolaget Folksam. Folksam erbjuder endast försäkringar för områdena hund, katt och 

häst men erbjuder också en mängd andra typer av försäkringar. 
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Branschorganisationer 

Representanter för branschorganisationerna återfinns utanför den direkta ”värdekedjan” som 

branschen talar om. Dessa branschorganisationer återfinns i branschen som helhet. 

 

Maria Lundvall är generalsekreterare för branschorganisationen Svensk Djursjukvård. Hon är 

den enda anställda tjänstemannen som arbetar med branschfrågor. Maria Lundvall är i grunden 

veterinär och har själv drivit en enhet innan hon blev generalsekreterare. Branschorganisationen 

Svensk Djursjukvård bildades för fem år sedan och hette tidigare Svenska 

Djursjukhusföreningen. Två tredjedelar av samtliga djursjukhusföretag i Sverige är medlemmar 

i branschorganisationen. Medlemskapet kan ses som en kvalitetsförsäkran och är till för att höja 

standarden på vården i djursjukvårdsbranschen. 

 

Per Carlsson arbetar som kanslichef på Sveriges Veterinärförbund som är ett fackförbund för 

veterinärer. De bedriver facklig verksamhet som exempelvis att teckna kollektivavtal och 

genomföra förhandlingar med arbetsgivare.   

 

 

Omvärldsaktörer 

Representanter för omvärlden, i form av forskare, och vad den formas av återfinns utanför den 

”värdekedja” som branschen talar om, men innefattas i branschen som helhet. 

 

Joacim Tåg är ekon. dr. i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet 

Globaliseringen och Företagen på Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. Ett av Joacim 

Tågs främsta forskningsområden är hur ägarformer och ägarbyten påverkar företagen och 

samhället. 

 

Henrik Jordahl är docent och programchef för forskningsprogrammet Tjänstesektorns 

ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Ett av Henrik Jordahls främsta 

forskningsområden är privatiseringar och skattefinansierade tjänster.  
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4.3 Berättelsen om djursjukvårdsbranschen i förändring 
Lång tradition av djuromsorg och veterinäretik 

Historiskt sett har vi en stark tradition av djurvård i Sverige. På den tiden Sverige till stor del 

levde på jordbruk arbetade de flesta av veterinärerna med dessa lantbruksdjur i syfte att 

förhindra mul- och klövsjukan och andra sjukdomar för att hålla populationen frisk. Idag arbetar 

merparten av veterinärerna med sällskapsdjur eftersom jordbruket minskat. Maria Lundva ll, 

Generalsekreterare på Svensk Djursjukvård, menar att den svenska veterinärutbildningen 

tillsammans med en lång tradition av djuromsorg är unik i världen. Tack vare en lång historia 

och tradition inom djurvård menar Maria Lundvall att Sverige är framstående när det gäller hur 

våra djur mår, med låga stressnivåer och avvägd antibiotikaanvändning.  

 

Den svenska traditionen kännetecknas av ett arbete för såväl djurskydd som djurvälfärd. I 

intervjuerna lyfts denna veterinärkultur fram som ett viktigt element i hela den svenska 

djursjukvården och som en motverkande kraft när även andra intressen tagit plats i 

djursjukvårdsbranschen. Maria Lundvall ger ett konkret exempel på hur detta kan yttra sig då 

det ett tag kom in en lågprisaktör i djursjukvårdsbranschen. Detta kom att diskuteras mycket 

och frågorna man ställde sig var, hur kan man garantera lägsta pris på vård och vad säger det i 

sådana fall om kvaliteten? Maria Lundvall berättar att detta sågs på med stor tveksamhet, det 

upplevdes strida mot branschetiken även om det var fullt lagligt. Lågprisaktören fick blickarna 

på sig och Maria Lundvall kommenterar det med att ”det finns ju en sorts veterinärkod sedan 

urminnes tider”.  

 

Teknisk utveckling möjliggör mer avancerad behandling 

Teknikutveckling inom djursjukvårdsbranschen har under de senaste åren bidragit till att 

avsevärt förbättra den djursjukvård som kan erbjudas. Maria Lundvall, Generalsekreterare på 

Svensk Djursjukvård, är positiv till denna utveckling. Effekterna av den accelererande 

utvecklingen är dock tudelade. Birger Lövgren, VD för Agria Djurförsäkringar, ser både för-  

och nackdelar med avancemanget. Hans syn är att den tekniska utvecklingen skapar möjlighe ter 

till ett bättre liv för djuren, detta eftersom de inte behöver vara sjuka i samma utsträckning som 

tidigare eftersom nya behandlingsmöjligheter finns. Samtidigt blir kostnaderna högre vilket i 

första ledet drabbar försäkringsbolagen som måste höja sina priser, men i andra ledet även 

djurägarna som får en förhöjd försäkringspremie. 

 

Anette Henriksson, VD för Sveland, för ett liknande resonemang och belyser att tekniken har 

bidragit till att man idag kan behandla djur nästintill lika bra som människor. Anette Henriksson 

poängterar dock att det kan vara nödvändigt att ha tecknat en försäkring för att kunna hjälpa 

djuret så långt som det är möjligt. Nu när tekniken finns betyder det också högre kostnader med 

en mer avancerad vård, därför behövs försäkringen för att hantera den ekonomiska biten. Även 

Christer Andersson på Folksam beskriver att utvecklingen gått framåt genom att veterinärerna 

har blivit kunnigare samt att utrustningen mer avancerad, något som har öppnat upp nya 

möjligheter för behandling. 
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Ökat intresse att behandla sällskapsdjur 

Förutom att den tekniska utvecklingen har gått framåt har djursjukvårdsbranschen märkt av att 

djurägare blivit allt mer måna om sina husdjur. Det finns en ökad vilja hos djurägarna att hjälpa 

sina djur till ett friskare liv. Både Anders Thunberg, VD på Evidensia samt Anette Henriksson, 

VD på Sveland, beskriver att relationen mellan djurägare och husdjur idag är som om de vore 

familjemedlemmar. Även Birger Lövgren, VD för Agria Djurförsäkringar, håller med om att 

djuren idag behandlas som vilken familjemedlem som helst. Han menar att det är helt 

känslodrivet när det gäller hundar och katter, medan det på hästsidan är det lite mer rationella 

beslut eftersom hästar ofta innebär större kostnader. 

 

Den fördjupade relation till husdjuren skapar ett dilemma kring vad som är legitimt att 

behandla. Enskilda djurägare kan tycka att det är lämpligt att behandla sitt djur i större 

utsträckning än vad allmänheten tycker. Anette Henriksson, VD för Sveland, berättar att man 

idag behandlar fler diagnoser än någonsin och att det kan vara svårt att dra gränsen för vad som 

är en rimlig behandling. Olika individer kan ha olika uppfattning och vad som gör det än mer 

problematiskt är att det är kollektivet som får stå för stora delar av kostnaden på grund av det 

utbyggda försäkringssystemet. Henrik Ericsson, chef för Universitetsdjursjukhuset, beskriver 

den förändrade gränsdragningen för vården av djuren enligt följande; 

 

“När jag läste till veterinär mellan år 1985 till 1990 så var det i princip otänkbart att man 

skulle amputera ett ben på en hund eller en katt. Om det behövdes, så var det avlivning som 

gällde. Nuförtiden så amputerar man ben på djur. Det är ett tydligt exempel på att gränserna 

med vad man tycker är okej och inte okej förskjuts.” 

 

Christer Andersson, avdelningschef för djurskador på Folksam, menar att vissa är beredda att 

cancerbehandla en hund medan andra tycker att det är fel. Han har även hört kritik kring att det 

bara tar någon dag att få tid att operera en höftkula på en hund medan väntetiden är flera 

månader när en människa behöver göra samma ingrepp. Detta menar Christer Andersson beror 

på att djursjukvården är försäkringsfinansierad, till skillnad från humanvården som är 

skattefinansierad. Han lyfter liksom Anette Henriksson, VD på Sveland, problematiken i var 

gränsen går för vad kollektivet är villigt att betala för avancerad djursjukvård. 

 

Maria Lundvall, Generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, menar att den stärkta relationen 

till husdjuren kan medföra att djurägaren hamnar i en beroendeställning vid veterinärbesök 

eftersom det inte alltid är lätt att vara kritisk och ifrågasätta val av behandlingar när sitt djur 

behöver veterinärvård. Maria Lundvall menar därför att det är viktigt att veterinären är lyhörd 

och ödmjuk gentemot djurägaren och inte alltid föreslår de mest avancerade och kostsamma 

lösningarna utan att hela tiden ha en dialog med djurägaren. 

 

Per Carlsson, kanslichef för Sveriges Veterinärförbund, ser utvecklingen ur flera perspektiv; 

 

“Utifrån ett veterinärperspektiv är det väldigt intressant att veterinärmedicinen och olika 

behandlingsmetoder utvecklats. Det leder till att man kan göra så mycket mer idag än 

tidigare, men det leder också till etiska dilemman.” 
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Per Carlsson menar att gränsen för vad som anses som rimlig behandling hela tiden förskjuts. 

Orsaken till detta tror Per Carlsson har att göra med att den svenska djursjukvården påverkas 

av influenser från USA där man dragit detta långt. Per Carlsson uttrycker att vi i Sverige har en 

annan etik än i USA, men att det överlag skett en förmänskling av djuren i vår närhet. 

 

Strukturomvandling i djursjukvårdsbranschen 

Förutom en teknisk utveckling på frammarsch och ett ökat intresse för att behandla sjuka djur 

så är den största förändringen i djursjukvårdsbranschen den strukturomvandling som skett. 

Strukturomvandlingen utgörs av att många små och medelstora verksamheter har gått samman 

i kedjor med större verksamheter i syfte att samverka under en gemensam profil. Idag utgörs 

ungefär halva marknaden inom djursjukvård av de två största kedjorna AniCura och Evidens ia.  

 

AniCura var den grupp som bildades först. År 2011 gick ett antal större djursjukhus samman 

med anledning av att sällskapsdjur fått en mer central roll i hemmen och att efterfrågan på 

djursjukvårdstjänster ökat. Man såg då en möjlighet att utveckla marknaden utifrån den nya och 

ökande efterfrågan på djursjukvård. I ett pressklipp från grundandet gör riskkapitalbolaget 

Fidelio Capital klart att syftet med de förvärvade bolagen var att ”skapa en ledande nordisk 

aktör inom högkvalitativ djursjukvård” med ökad tillgänglighet och utbud av tjänster för 

slutkunden. I pressklippet uttrycker de första förvärvade bolagen en gemensam vision med 

Fidelio Capital om att man vill förbättra och effektivisera verksamheten för kunna bedriva en 

högkvalitativ och avancerad djursjukvård. 

 

Den andra kedjan att skapas var Evidensia Djursjukvård. Personen som bäst kan förklara 

omständigheterna kring skapandet av Evidensia är Anders Thunberg, VD för Evidensia. Anders 

Thunberg började arbeta som chef för Strömsholms Djursjukhus år 1996 och var en av de första 

icke-veterinära cheferna i branschen. Han berättar att det i huvudsak var veterinärer som drev 

sina egna djursjukhus och kliniker på den tiden och att han såväl då som än idag blir  

missförstådd när han säger att han arbetar inom djursjukvård, folk förutsätter att han arbetar 

som veterinär. Anders Thunberg tyckte vid tiden han började att det var fantastiskt att komma 

in i en bransch som var utvecklingsbar. Hans roll när han anställdes på Strömsholms 

Djursjukhus blev att bygga en mer affärsmässig kultur. 

 

Anders Thunberg uttrycker att djursjukvårdsbranschen är relativt liten och att man har god 

insyn i djursjukvården även i andra länder. När han började på Strömsholms Djursjukhus såg 

han att djurvårdsföretagen i USA, Australien och England sedan länge börjat konsolidera sina 

verksamheter och bildat grupperingar. Detta drev fram en vilja att även konsolidera kring den 

enhet som han själv var ansvarig för, det vill säga Strömsholms Djursjukhus. Man öppnade då 

flera kliniker i samma geografiska område som var en del av denna nya gruppering. Anders 

Thunberg ser detta med att gruppera sig som en naturlig del av utvecklingen i varje bransch. 

”Förr i tiden så gick man till Åkes Video i Örebro och nu åker man till Media Markt.” 

 

Framåt år 2008-2009 fanns det flera pågående initiativ till konsolidering av 

djursjukvårdsbranschen i Sverige. Anders Thunberg vid Strömsholms Djursjukhus och några 

av de djursjukhus som man samarbetat med under tiotals år valde därefter att gå samman i en 
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kedja. Man såg fördelar för såväl djurägarna som för de inblandade djursjukhusen. Redan tidigt 

i planeringen insåg de inblandade att det krävdes finansiering för att kunna genomföra 

omstruktureringen och man utvärderade olika alternativ. Dels undersökte man 

bankfinansiering, dels självfinansiering men valet föll till slut på riskkapital. Man kom fram till 

att man behövde riskkapitalbolag som stöd för att kunna genomföra konsolideringen, detta 

eftersom de anses vara duktiga på att driva och effektivisera bolag samt att de är kapitalstarka. 

 

Vid intervjuerna fanns det olika uppfattningar om denna typ av finansiering men överlag var 

den positiv och respondenterna framhåller att riskkapitalbolagen möjliggör saker som inte hade 

kunnat ske utan dem tack vare stort ett kapital. Anette Henriksson, VD för Sveland, ser dock 

inte positivt på att denna typ av ägare har kommit in i branschen utan kände tidigt en oro för att 

priserna i branschen skulle gå upp. Anette Henriksson håller inte heller med om de positiva 

effekterna om höjd kvalitet och effektivitet som andra respondenter poängterar. “Man skulle 

kunna tro att behandlingarna blivit bättre och effektivare när verksamheterna kunnat utvecklas 

men det ser vi inte.” 

 

När Evidensia skapades upprättades listor över intressanta enheter berättar Anders Thunberg, 

VD på Evidensia. Man tittade inte bara på om enheterna var finansiellt lönsamma utan också 

om den veterinärmedicinska kulturen passade in i kedjan. Det finns ett flertal enheter som av 

olika anledningar valt att inte gå med i Evidensia, men Anders Thunberg berättar att man har 

fortsatt kontakt med dessa enheter. Maria Lundvall, Generalsekreterare på Svensk 

Djursjukvård, menar att processen med konsolideringen av marknaden gick väldigt fort 

eftersom det var två olika aktörer som samtidigt ville köpa upp djursjukhusen och klinikerna.  

Även om konsolideringen av marknaden skedde i snabb takt har nu takten stannat av och 

kedjorna innehar tillsammans ungefär 50 procent. 

 

Fungerande försäkringsbransch 

En förutsättning för att det skulle gå att driva igenom denna branschförändring menas vara det 

unika försäkringssystemet för djurförsäkringar som finns i Sverige, vilket få andra länder har. 

Anders Thunberg, VD för Evidensia, menar att Sverige bör värna om att det fortsätter vara 

stabilt. Både Birger Lövgren, VD för Agria samt Christer Andersson, avdelningschef för 

djurskador på Folksam, håller med om att Sverige har ett mycket välfungerande 

försäkringssystem. Anders Thunberg menar att en hög andel djur i Sverige är försäkrade och 

att försäkringsbolagen här är lönsamma och framgångsrika. Han resonerar vidare kring att just 

trygghet är en del av den svenska folksjälen och att det kan vara en anledning till att 

djurförsäkringarna är så utbredda och fungerar så bra som de gör i Sverige. 

 

Birger Lövgren, VD för Agria, berättar att dagens djurförsäkringar bygger på ett speciellt 

upplägg. Veterinärvårdsförsäkringen täcker olycksfall och sjukdom hos djuret. Sådana 

kostnader kan ofta bli dyra och då kan det bli viktigt att ha en försäkring som betalar 

veterinärkostnaden. Självrisken får djurägaren själv stå för och den består av två delar, dels en 

fast självrisk och dels är en rörlig del. Den rörliga delen avser en procentsats som beräknas på 

den totala veterinärkostnaden. Birger Lövgren berättar att djurägaren själv får bestämma hur 

hög respektive del av självrisken ska vara. Försäkringen är inte heller kopplad till ett visst 
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djurvårdsföretag utan djurägaren får själv fritt välja veterinär på marknaden. Tack vare den 

rörliga självrisken skapas enligt Birger Lövgren ett visst intresse hos djurägaren att välja ett 

prisvärt djurvårdsföretag. Ju dyrare behandlingen av djuret blir, desto dyrare blir den rörliga 

delen av självrisken och därmed slutpriset för djurägaren. 

 

Olika uppfattningar om orsaken till höjda priser på djursjukvård 

Under de senaste åren har priserna för djursjukvård ökat, detta är respondenterna eniga om. 

Framför allt skedde en stor premiehöjning hos försäkringsbolagen år 2013. Man är dock inte 

lika eniga om vad som orsakat prishöjningarna i första ledet. Birger Lövgren, VD för Agria 

uttrycker att det nya fenomenet med företag som har högre ambitioner att gå med vinst än 

tidigare gör att prisnivån går upp. Detta tror han kan bero på att företagen ökat servicegraden, 

tillgängligheten och köper in dyrare utrustning. Detta är kostnader som försäkringsbolagen 

måste kompensera för genom att höja försäkringspremierna förklarar Birger Lövgren. Han 

beskriver att djurägarna har ganska stor förståelse för att Agria höjer sina premier eftersom det 

har debatterats på sociala medier kring vad prishöjningarna de senaste åren kan bero på. Detta, 

tillsammans med faktumet att kunderna ofta använder sig av djurförsäkringarna, skapar enligt 

Birger Lövgren en ökad kunskap hos Agrias kunder. Christer Andersson, avdelningschef för 

djurskador på Folksam, resonerar på liknande sätt och menar att deras kunder ofta får valuta för 

pengarna eftersom de flesta någon gång under djurets livstid får användning av försäkringen 

och att det därför blir viktigt för djurägarna att vara kunniga kring hur försäkringarna fungerar.  

 

En annan idé som Birger Lövgren, VD på Agria, har angående höjda priser för djursjukvården 

är att det skulle kunna bero på att företagen har blivit duktigare på att ta betalt för fler saker. 

Tidigare har veterinärerna haft ett visst ideellt syfte och har därför inte tagit betalt för vissa 

tjänster. Nu när duktiga affärsmän har kommit in i branschen menar Birger Lövgren att man 

har ett mer strukturerat sätt att ta betalt för tjänsterna. Forskaren Henrik Jordahl, vid Institutet 

för Näringslivsforskning, är av samma åsikt och menar att företagen för att kunna öka sin 

lönsamhet antingen måste skala upp verksamheten och sälja mer eller ta ett högre pris.  

 

Birger Lövgren, VD på Agria, nämner även att företagen har börjat erbjuda djursjukvård på 

jourtid och att djurägarna gärna väljer dessa tider. Det här tror han har gjort att vården blir 

dyrare. Detta resonemang håller även Maria Lundvall, Generalsekreterare för Svensk 

Djursjukvård med om; 

 

“Moderna människor vill kanske inte gå till veterinären klockan elva på förmiddagen utan 

man vill hellre gå klockan sju på kvällen och så vidare. Det gör att kostnaderna ökar.” 

 

Maria Lundvall menar också att en anledning till att det blir dyrare med djursjukvården kan 

vara att efterfrågan ökar. Djurägarna vill allt oftare gå till veterinären. Även Anette Henriksson, 

VD på Sveland, diskuterar hur frekvensen ökat och menar även att djurägarna ibland väljer fel 

klinik – har djuret ett klobrott bör man gå till en liten klinik och inte ett stort jouröppet 

regionsdjursjukhus där det finns avancerad utrustning som måste slås ut på besökskostnaderna 

för även de lättare ingreppen. 

 



31 
 

I stort är man överens om de faktorer som påverkar priserna och som kan härledas till den 

tekniska utvecklingen och den ökade omsorgen om husdjuren. Däremot har olika aktörer olika 

uppfattning om vem som bär ansvaret för prishöjningarna. Anders Thunberg, VD på Evidens ia, 

menar att alla inom branschen skyller på varandra. Vid skapandet av kedjorna upprördes många 

känslor av att riskkapital kom in i branschen. Det framkom uttryck såväl i media som inom 

branschen att det skulle vara riskkapitalbolagens vinstintresse som låg bakom de höjda priserna 

i branschen. Anders Thunberg tillbakavisar dock detta och menar att det är ledningen på 

Evidensia som driver koncernen, inte ägarna. Han uttrycker sig enligt följande; 

 

”Det blir lite sådär skottpengar på riskkapitalister, att allt de gör är dåligt och det tycker jag 

är en ganska märklig föreställning som viss media har så att säga.” 

 

Eva Quist, marknadskoordinator på Evidensia, poängterar också att varken Evidensias ägare, 

stiftelser, privatpersoner eller investeringsbolag i dagsläget tar ut någon vinst. Detta framgår 

även av företagets hemsida. 

 

Anette Henriksson, VD på Sveland, är av en annan uppfattning. Hon ser inte någon annan 

anledning till de markanta prishöjningarna som skedde kring år 2013, än just de nya 

ägarförhållandena. Anette Henriksson tillägger dock att en del av prishöjningen förmodligen 

beror på en ökad teknisk utveckling samt att djurägarna är villiga att låta sina djur genomgå fler 

behandlingar. Hon menar; 

 

“Vi har svårt att se någon annan anledning än en förändrad ägarbild inom djursjukvården 

för de bitarna. Den sociala delen där vi värderar våra djur allt högre inom familjen och den 

veterinärmedicinska där vi kan göra allt mer, de delarna tickar ju på men det finns ingen 

anledning till varför det blev ett jättehopp år 2013.” 

 

Maria Lundvall, Generalsekreterare på Svensk Djursjukvård, är dock av åsikten att 

försäkringsbranschen överreagerade genom att göra en ovanligt stor prishöjning av 

försäkringspremierna år 2013 då det året innan inte skedde någon prishöjning alls.  

 

En ”värdekedja” med tre ben 

Respondenterna lyfter fram en ”värdekedja” bestående av djurvårdsföretag, försäkringsbo lag 

och djurägare för att förklara de inbördes relationerna i djursjukvårdsbranschen. Birger 

Lövgren, VD för Agria, talar om hur viktig ”värdekedjan” är för samtliga aktörer som befinner 

sig i branschen. “Det är den triangeln, det är hela vår värld och tillvaro.” Birger Lövgren 

menar att försäkringsbolagen och djurvårdsföretagen har ett gemensamt intresse och det är att 

göra djurägaren nöjd, men det är de tre aktörerna tillsammans som bygger upp ”värdekedjan” i 

form av en triangel.  

 

Även om djurägaren står i fokus så finns det hos försäkringsbolagen en oro att priserna hos 

djurvårdsföretagen och därmed i förlängningen hos försäkringsbolagen, kan gå upp så mycket 

att djurägarna inte vill eller har möjlighet att försäkra sitt djur. Detta skulle rasera hela 

”värdekedjan”. Denna oro grundar sig i den allt mer avancerade vården som erbjuds och 
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efterfrågas av djurägarna och som ökar kostnaderna. Går priserna upp så mycket att djurägarna 

inte längre kan eller vill försäkra sina djur spekulerar Anette Henriksson och Birger Lövgren, 

båda VD på Sveland respektive Agria, kring att det kommer drabba samtliga inom 

”värdekedjan”. Joacim Tåg, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, ser det däremot 

inte som ett stort problem att priserna höjs utan är av åsikten att marknadskrafterna kommer att 

behandla den biten. Joacim Tåg menar att detta drivs i en marknadsekonomi där människor vill 

tjäna pengar, men att konkurrensen leder till att priserna hålls nere eftersom man vill locka 

kunderna till det egna företaget. Priserna kan därför fluktuera men Joacim Tåg är av 

uppfattningen att en marknad som denna som är konkurrensutsatt kommer att få en sänkt 

prisnivå på sikt, vilket djurägarna i slutändan kommer att tjäna på.  

 

Birger Lövgren tror istället att lösningen är att prishöjningen sker i en lugn takt, det blir problem 

först om det kommer chockhöjningar av priserna. Enligt Maria Lundvall, Generalsekrete rare 

för Svensk Djursjukvård, är det viktigt att det råder balans i ”värdekedjan”. “Det måste råda 

balans i triangeln så att den inte blir sned och vippar omkull.” Maria Lundvall menar att 

samtliga parter måste vara tydliga och transparenta mot varandra för att undvika att överraska 

varandra. 

 

Christer Andersson, avdelningschef för djurskador på Folksam, resonerar om att alla i 

branschen blir förlorare om priserna går upp så mycket att djurägarna inte har råd att betala 

försäkringspremierna. Ett sätt som försäkringsbolagen har börjat använda sig av och som 

kanske kommer att bli ännu vanligare är att man, istället för att höja priserna, gör inskränkningar 

i produktens innehåll. Christer Andersson berättar dock att kunderna redan idag kritiserar 

försäkringsbolagen för att förminska försäkringarnas värde på detta sätt. Christer Andersson 

berättar att ett annat sätt är ersättningstak i försäkringarna, vilket också är en typ av 

inskränkning av värdet på försäkringen och som försämrar värdet för kunden. 

 

Sikte på ökad kvalitet 

Respondenterna ser fördelar med konsolideringen av marknaden eftersom det nu går att skapa 

ett system för samtliga enheter inom kedjan så att djurägarna ska få samma vård oberoende vart 

i Sverige som de befinner sig. Anders Thunberg, VD för Evidensia, strävar efter att kunna 

kvalitetssäkra djursjukvården inom Evidensia. Såhär uttrycker han den tidigare kvaliteten; 

 

”Det är liksom inte riktigt okej som det har varit, och nu är jag lite tuff mot branschen, att var 

och en har haft sin egen kokbok.” 

 

Anders Thunberg tycker att det inte ska spela någon roll var i Sverige ett sjukt djur befinner sig, 

man ska alltid få samma höga kvalitet på vården. Som ett led i detta har Evidensia infört ett 

telefonsystem som gör att djurägare kan få tag på en veterinär för rådgivning dygnet runt. 

 

Birger Lövgren, VD för Agria, tror att den nya professionalismen som han tycker finns i de 

stora djursjukvårdskoncernerna Evidensia och AniCura kan komma att smitta av sig till övriga 

fristående kliniker så att kvaliteten på djursjukvård höjs generellt i landet. Detta tror även 

Henrik Ericsson, chef på Universitetsdjursjukhuset. 
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Birger Lövgren är av uppfattningen att ledningen för de båda kedjorna är duktiga och har en 

seriös ansats till marknaden. Detta håller Christer Andersson, avdelningschef för djurskador på 

Folksam, med om och menar att de nya ägarna, det vill säga riskkapitalisterna, är duktiga på att 

driva företag och därför har bidragit till en mer professionell anda i branschen. Joacim Tåg, 

forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, beskriver att de nya ägarna i branschen 

generellt sett är duktiga på att effektivisera verksamheter och tror att det är bra för branschen 

att dessa ägare kommit in och kan möjliggöra satsningar för att utveckla branschen. 

 

Ekonomiska vinster 

Det har visat sig medföra ekonomiska fördelar med att gruppera sig. Respondenterna uttrycker 

detta främst genom att det skapas stordriftsfördelar. Anders Thunberg, VD för Evidensia, är 

positiv till att de nu kan pressa priserna eftersom de numera är en stor kund hos leverantörerna. 

Detta resonemang styrker Christer Andersson, avdelningschef för djurskador på Folksam, som 

menar att kedjorna har skapat positiva synergier i och med att de är så stora kunder. Maria 

Lundvall, Generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, uttrycker sig på liknande sätt om att 

kedjorna gör att koncernerna kan organisera om overhead-kostnaderna så att man på så sätt 

minskar utgifterna för flera olika funktioner i företagen. Hon tillägger att det troligtvis har varit 

några som har fått sluta sitt arbete i och med omorganisationen men att det i slutändan är positivt 

för kunderna som får en billigare sjukvård. 

 

Per Carlsson, kanslichef för Sveriges Veterinärförbund, ser inte stordriftsfördelarna som något 

speciellt eller märkligt. Det är så starka ägare gör för att skapa lönsamhet, de skapar 

stordriftsfördelar, menar han. Linda Wikström, chef på Annalysens djursjukhus i Örebro, tycker 

att fördelarna med att Evidensia utnyttjar stordriftsfördelarna vid inköp, väger tyngre än 

nackdelarna. Hon uttrycker nackdelarna som att hon får ett mindre utbud att välja på vid inköp 

men hon framhåller samtidigt att hon kan göra bättre inköp nu ur ekonomisk synpunkt. 

 

Konsolideringen har även medfört att Evidensia kan erbjuda kunderna rabatter vilket gör det 

ekonomiskt lönsamt för kunderna att besöka en enhet inom kedjan. Anders Thunberg, VD för 

Evidensia, berättar att kundklubben knyter kunderna närmare företaget och det går enkelt att 

kommunicera ut information. Han förklarar att kundklubben inte är något nytt och innovativt 

utan menar att sådana koncept har funnits länge i andra branscher. Mottagandet av kundklubben 

har varit väldigt positivt hos Evidensias kunder. Linda Wikström på djursjukhuset Annalysen 

är positiv till kundklubben som har startats och ser det som ett bra sätt att konkurrera om 

kunderna med andra djursjukhus.   

 

Vidare berättar Birger Lövgren, VD på Agria, att han tycker att kommunikationen med 

djurvårdsföretagen i vissa avseenden har blivit enklare efter att djurvårdsföretagen har 

grupperat sig i kedjor. Konsolideringen innebär att Agria inte behöver kontakta flera hundrata ls 

kliniker i Sverige, istället räcker det med att kontakta ledningen på de två kedjorna för att nå ut 

till stora delar av marknaden. 
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Nya satsningar 

Respondenterna har beskrivit att det numera satsas stora summor på att förbättra branschen. Det 

har skapats ett helt nytt intresse som respondenterna ser väldigt positivt på. Anders Thunberg, 

VD för Evidensia, lägger fram att koncernen årligen investerar mångmiljonbelopp i forskning 

och utveckling. Han förklarar att företaget satsar mycket på utbildning av personalen. De har 

sex, sju diplomatprogram som är den högsta specialistnivån inom veterinäryrket. Anders 

Thunberg förklarar att namnet Evidensia kommer från engelskans ”Evidensed based medicine” 

och innebär att kedjans inriktning bygger på forskning och utveckling. Eva Quist, 

marknadskoordinator på Evidensia, beskriver att utvecklingen på Strömsholms Djursjukhus 

alltid har legat i framkant även innan djursjukhuset blev en del av Evidensia men att man har 

satsat ännu mer på utvecklingen efter uppköpet. Linda Wikström, verksamhetschef för 

Annalysen i Örebro, berättar att Evidensia gör satsningar även på en lägre nivå. Till exempel är 

Evidensia för tillfället i full gång med att byta ut datorerna på Annalysen så att allting ska vara 

nytt och fungera bra. 

 

Risk för att utkonkurreras 

Trots att många ser positivt på kedjebildningen och vad det medfört för djursjukvårdsbranschen 

lyfter Per Carlsson, kanslichef för Sveriges Veterinärförbund, att det finns vissa risker. En risk 

som Per Carlsson ser är att de mindre aktörerna i branschen kan bli utkonkurrerade av de stora 

koncernerna. Med detta menar han att de enskilda klinikerna, som inte är anslutna till någon 

utav kedjorna, är de som oftast arbetar med enklare ingrepp och lättare kirurgi. Per Carlsson 

spekulerar kring risken som finns att kedjorna sänker priset på dessa ingrepp som de mindre 

aktörerna vanligtvis utför för att sedan sätta högre priser på sådana behandlingar som är svårare 

för de mindre klinikerna att utföra. Det finns på så sätt en risk att de mindre aktörerna blir 

utkonkurrerade. Å andra sidan anser medarbetaren på en fristående klinik att möjligheten att 

själv sätta priserna och den personliga kontakten kan göra att man står sig i konkurrens med de 

stora kedjorna, att vissa kunder föredrar de mindre klinikerna. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer en analys att utvecklas med stöd av analysmodellen som tidigare 

presenterats. Ett resonemang kommer att föras kring den empiriska datan som relateras till den 

teoretiska referensramen. Analysen kommer steg för steg att växa fram utifrån analysmodellens 

upplägg som presenteras nedan.   

 

5.1 Analysens upplägg 
Analysmodellen som tidigare presenterats i den teoretiska referensramen kommer i detta avsnitt 

användas i syfte att vägleda arbetet med analysen utifrån dess olika delar. Modellen härstammar 

från den teori som ligger till grund för studien. Vi kommer att behandla respektive del av 

processen enligt analysmodellens upplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell 

 

5.2 Resurser och intressen 
5.2.1 Resurser  

Möllering (2009) menar att resurser kan utgöras av särskilda tillgångar som någon tillskr iver 

en potential. Dessa kan vara såväl materiella som immateriella (Barney, 1995). I denna studie 

kan de befintliga djursjukhusen och klinikerna förstås som materiella resurser där exempelvis 

möjligheter till effektivisering och kvalitetshöjning skymtades genom att starta samarbete 

mellan olika enheter. Precis som Callon (1998) resonerar så kan resurser i sig innehålla idéer 

och värderingar som i sin tur kan skapa ett intresse. Anders Thunberg, VD på Evidensia, berättar 

att det vid tiden för att han började arbeta på Strömsholms Djursjukhus främst var veterinärer 

som drev de djursjukhus och djurkliniker som fanns runtom i Sverige. Anders Thunbergs ro ll 

som en icke-veterinär chef blev därför att skapa en mer affärsmässig kultur på Strömsholms 

Djursjukhus. Hans roll kan ha drivits fram av de idéer som Callon (1998) talar om i sin 

forskning och därför anses vara en form av immateriell resurs (Barney, 1995). 

 

Förutom att resurser kan ses som en faktor som skapar ett intresse till förändring kan det också 

finnas resurser som är nödvändiga för att kunna realisera ett intresse (Callon, 1998). När 

konsolideringen tog fart och Evidensia skapades togs det fram listor på intressanta enheter för 
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att utvärdera huruvida de var finansiellt lönsamma eller ej men också om de hade en 

veterinärmedicinsk kultur som passade in i kedjan. För att realisera målet att bilda en stor 

rikstäckande kedja behövdes resurser i form av attraktiva och fungerande enheter, vilket 

överensstämmer med Callons (1998) resonemang som fördes ovan. Evidensia var dock inte 

ensamma om att vid den här tiden leta efter intressanta enheter som kunde utgöra en stabil bas 

för den kommande kedjan. AniCura befann sig i samma skede av kedjebildningen och Maria 

Lundvall, Generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, uttrycker att uppköpen skedde genom 

en snabb process där de två aktörerna slogs om att köpa upp vissa enheter. Det står med andra 

ord klart att det framstod som mycket viktigt att ha med sig ett antal väl utvalda enheter in på 

den nya marknaden för att kunna realisera sina intressen och bilda framgångsrika kedjor.  

 

Förutom bra enheter som grund, berättar Anders Thunberg att man snabbt förstod att det 

krävdes finansiering för att lyckas med denna omstrukturering. Resultatet blev att man vände 

sig till riskkapitalbolag för att finna kapital. Samma sak gäller för kedjan AniCura som var den 

första av de två kedjorna att skapas. Kapitalet från riskkapitalbolag som resurs kan dock inte 

ses som ett ingångsvärde för att förstå var initiativet till strukturförändringen kom ifrån, det bör 

däremot ses som en nödvändig resurs för att möjliggöra det initiativ som kommit från 

branschen. Detta benämner Möllering (2009) som endogen samordning och Aspers (2009) som 

organiserat skapande, där en eller flera aktörer deltagit. Riskkapital bör i detta avseende därför 

inte ses som en resurs som har triggat igång de konstituerande mekanismerna, utan snarare 

enligt Swedbergs (2003, refererad i Möllering, 2009) resonemang som en resurs som 

möjliggjort skapandet av en ny marknadsstruktur.  

 

Det har framkommit att den tekniska utvecklingen i branschen har stärkts under de senaste åren 

vilket har öppnat upp för nya möjligheter. Den tekniska utvecklingen kan sägas utgöra en 

företeelse som befinner sig utanför marknaden men som trots det har en påverkan på enheterna 

på marknaden (Fligstein, 2001, refererad i Möllering, 2007). Schimank & Volkmann (2012) 

menar att utomliggande företeelser som förhåller sig inom den institutionella omvärlden 

fungerar som en yttre påverkansfaktor. Den tekniska utvecklingen i branschen kan därför ses 

som en resurs som kan ha påverkat intressen mot att förändra marknadsstrukturen (Möllering, 

2009). 

 

Swedberg (2003, refererad i Möllering, 2009) beskriver att ingångsvärdena i form av intressen 

och resurser är det som driver de konstituerade mekanismerna. Gällande 

djursjukvårdsbranschen utgör försäkringsbolagen en grundläggande faktor som kan ses som en 

tillgång i samband med omstruktureringen. Försäkringsbranschen fungerar därför som en resurs 

som driver de konstituerande mekanismerna. Amit & Schoemaker (1993) och Teece et al. 

(1997) menar att ett företags förmåga att utnyttja resurserna också kan ses som en tillgång. 

Samarbetet inom ”värdekedjan” som framkommit i studien kan ses som en sådan förmåga. Utan 

samarbetet mellan djurvårdsföretagen och försäkringsbolagen saknas djurvårdsföretagens 

förmåga att utnyttja resurserna i form av försäkringsapparaten.   
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5.2.2 Intressen 

Resurserna möjliggjorde som ovan nämnt ett växande intresse att förändra marknadsstrukturen 

inom djursjukvårdsbranschen. I denna studie existerar ett bakomliggande intresse hos enskilda 

djurvårdsföretag. Swedberg (2003, refererad i Möllering, 2009) menar att intressen är en faktor 

som möjliggör konstituering av marknader. Inom djursjukvårdsbranschen är grunden till denna 

typ av intresse den ökade efterfrågan på djursjukvård som har växt fram i Sverige enligt 

AniCuras pressklipp (Anicura Group, 2014). Även respondenterna i denna studie intygar detta. 

Den ökade efterfrågan har drivit intresset hos grundarna av djursjukvårdskedjan AniCura mot 

att förändra marknaden till ett mer affärsmässigt tankesätt. Detta kan också ses som ett uttryck 

för marknadiseringen, där det affärsmässiga tänket och marknadskrafterna är tänkta att reglera 

marknaden där kunderna i större utsträckning än tidigare ställer krav och har preferenser. 

 

Ökad efterfrågan verkar som en yttre kontext (Fligstein, 2001, refererad i Möllering, 2007) och 

i detta fall har en mer nyanserad bild framkommit. Denna bild beskriver att djuren idag 

behandlas som familjemedlemmar. Detta har lett till en ökad vilja att behandla djuren i större 

utsträckning än tidigare. Djurägarna som aktör i ”värdekedjan” är de som har drivit detta ökade 

intresse framåt. Det överensstämmer med Möllerings (2009) resonemang kring att enskilda 

aktörers drivkrafter kan ha stor inverkan. Detta kan obestridligt ses som en social kontext som 

står utanför verksamheterna men som påverkar ingångsvärdena för marknadiseringsprocessen, 

precis som Fligstein (2001, refererad i Möllering, 2007) beskriver.   

 

Anders Thunberg, VD på Evidensia, menar att eftersom djursjukvårdsbranschen är relativt 

liten, inspirerades han av konsolideringar i branschen utomlands. Detta skapade ett intresse hos 

honom att börja konsolidera kring enheten som han var ansvarig för. Det bakomliggande 

motivet var en vilja att förbättra, vilket gäller även för AniCura. Han ansåg att en högre kvalitet 

kunde uppnås genom samarbete. Intresset att förbättra kan likställas med Swedbergs (2003, 

refererad i Möllering, 2009) resonemang att det krävs viss input för att möjliggöra en ny 

marknad. I det här fallet gäller det input i form av vilja och intresse att förbättra vården och att 

höja kvaliteten. Möllering (2009) menar att initiativ som kommer från branschen ofta kan 

kopplas samman med förbättringsarbete, vilket Anders Thunbergs uttalande styrker. 

 

En trend som, enligt både respondenterna och Svensk Djursjukvårds (2014) branschrapport, 

vuxit med åren är omtanken för våra husdjur. Många människor är idag beredda att lägga ned 

ett stort engagemang för att deras husdjurs liv ska vara så bra som möjligt. Denna trend, i 

samverkan med omsorgen som personalen på djursjukhusen och klinikerna arbetar tätt med, 

gör att omsorgslogiken är stark på djursjukvårdsmarknaden, både från djurägarnas och från 

djurvårdsföretagens håll. Liksom problematiken kring att omsorgslogiken samt den 

affärsmässiga logiken tvingas samexistera på sjukvårdsmarknaden i USA (Bone, 2002), kan det 

skapas liknande svårigheter i arbetet inom djursjukvården. Det uppstår krav på 

ställningstaganden hos personalen som drivs av en omsorgslogik men som nu även måste ta 

hänsyn till ekonomiska intressen. Marknadiseringen i djursjukvårdsbranschen kan därför ha lett 

till ett skifte från omsorg till vinst. I detta fall finns det dock inget som tyder på att denna typ 

av problematik föreligger i detta fall. Däremot är det möjligt att en studie utifrån personalens 

perspektiv hade landat i ett annat svar än det från aktörsperspektivet som vi har fått här.  
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5.3 Konstituerande mekanismer 
Utifrån Möllerings (2009) begreppsapparat där tre konstituerande mekanismer identifieras kan 

detta fall anses synonymt med det som Möllering (2009) beskriver som en endogen samordning, 

innebärande att aktörerna inom marknaden själva har tagit initiativet. Utifrån Aspers 

(2009) skulle detta snarare beskrivas som ett organiserat skapande där en eller flera aktörer tar 

ett aktivt beslut om att skapa en marknad. Det problematiska i Aspers (2009) kategorisering är 

att det inte tydliggörs vem som tagit initiativet medan det i Möllerings (2009) etiketter blir det 

tydligt var initiativet tagits. Däremot kan Aspers (2009) fjärde kategori som definieras som ett 

självstyrt skapande anses ha en del gemensamt med detta fall då det inbegriper en 

självreglerande marknad där ingen myndighet varit med och utformat marknaden. Svensk 

Djursjukvård som utgör den främsta branschorganisationen har inte haft någon del i 

utvecklingen utan står utanför den, och inte heller andra myndigheter har haft en del i initiativet, 

utan det kommer från aktörerna inom branschen.  

 

Inledningsvis, vid en första orientering av detta fall, framstod det vara riskkapitalbolagen som 

tagit initiativet till att investera i djursjukvården. Det var på detta sätt som traditionella medier 

valde att framställa det. I intervjun med Anders Thunberg, VD på Evidensia, framkom detta 

som felaktigt och att det tvärtom, var Evidensia som kontaktat riskkapitalbolagen. När det gäller 

AniCura och vem som sökte kontakt med vem vid bildandet av kedjan har inte varit möjligt att 

utläsa från den datan vi haft tillgång till i denna studie. Förutom Anders Thunberg har ingen 

annan respondent kunnat ge ett svar på i vilken ordning marknadisering, konstituering och 

konsolidering skedde. I intervjun med Anders Thunberg uttrycker han att det är ledningen som 

driver Evidensia, inte ägarna, och att initiativet för kedjebildningen kommit från branschen 

självt. Vi har inte funnit någon empiri som styrker något annat än detta och med anledning av 

ett liknande förlopp i AniCuras fall är det troligt att det varit just ett initiativ inifrån branschen, 

det vill säga det som Möllering (2009) kallar för en endogen samordning. Utifrån det initiat ivet 

gick man mot konstitueringen av en ny marknadsstruktur genom att konsolidera företag samt 

skapa tydligare skillnader mellan bolagen för att konkurrens skulle kunna uppstå. Konkurrens 

skapas enligt Aspers (2009) när kunden kan ställa olika alternativ mot varandra. 

 

5.4 Ny marknadsstruktur 
5.4.1 Kedjebildning 

Anders Thunberg, VD för Evidensia, menar att det skapats ett mer affärsmässigt tänk i 

branschen. Det kan jämföras med marknadiseringens effektivitetsfokus (Johnsen, 2005; 

Hansen, 2010). Den affärsmässiga ansatsen på marknaden leder till att enheterna går mot att 

effektiviseras och att det uppstår incitament att gruppera sig för att skapa stordriftsförde lar , 

precis som Gaynor & Haas-Wilson (1999) beskriver i sin forskning. På så sätt kan logiken 

bakom kedjebildningen sägas uppstå i en vilja att effektivisera enheterna på marknaden. Denna 

utveckling, som Anders Thunberg ser som en naturlig del av utvecklingen av varje bransch kan 

förstås utifrån Furusten (2007, s. 70) som menar att organisationer hela tiden strävar efter att 

bli bättre vilket får dessa att härma andra som gjort på ett visst sätt som antas vara bättre. 

Eftersom andra branscher har grupperat sig är det därför troligt att man gör samma sak här, 

eftersom det antas vara bättre än alternativet, att inte gruppera sig.  
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Det har framkommit genom intervjuerna att den nya marknadsstrukturen i form av 

kedjebildningen har inneburit att redan befintliga enheter har enats under kedjornas namn och 

koncept. Det har alltså inte inneburit att nya enheter har startats. Gaynor & Haas-Wilson (1999) 

beskriver kedjebildningen som en form av horisontell gruppering. Detta kan enligt 

respondenterna som i denna studie representerar kedjan Evidensia, ge effekten att kunderna inte 

märker någon större skillnad när de besöker ett djursjukhus eller en klinik före och efter att den 

blev en del av kedjan. Det är samma personal och samma lokaler som funnits redan innan 

enheterna blev en del av Evidensia. Det har visat sig att de skillnader som kunderna kan 

uppmärksamma är att kedjebildningen har medfört en del nya koncept såsom kundklubben och 

de rabatter som denna medför. Kundklubbar och dess positiva effekter för såväl företag som 

kunder är något som Gaynor & Haas-Wilson (1999) tar upp i sin forskning.  

 

I empiriavsnittet har det kunnat utläsas att Evidensia Academy har startats för att sprida kunskap 

på ett mer organiserat sätt än tidigare. Det har också framkommit att kedjan Evidensia satsar 

mycket pengar på forskning och utveckling. Anders Thunberg, VD för Evidensia, uttrycker i 

sin intervju att han tycker att var och en har haft sin egen kokbok och att det funnits ett behov 

av att kvalitetssäkra branschen. Detta kan kopplas till Gaynor & Haas-Wilson (1999) som 

menar att kvaliteten på produkter och tjänster ökar vid samarbeten då kunskapsbasen är större 

eftersom inte varje enhet måste uppfinna hjulet på nytt. De omfattande satsningar som 

Evidensia har bedrivit bygger på att det finns finansieringsmöjligheter, något som leder oss in 

på den nya ägarstrukturen. 

 

5.4.2 Förändrad ägarstruktur 

I samband med övriga förändringar som redan skett i branschen och dess omvärld pågick en 

diskussion kring hur Evidensia skulle ha möjlighet att finansiera strukturförändringarna på 

marknaden. Anders Thunberg berättar att det bestämdes att riskkapitalbolag var den optimala 

finansieringslösningen. Denna typ av ägare är inte ovanliga vid stora investeringar (Watt, 

2008). Enligt Eva Quist, marknadskoordinator för Evidensia, har kedjan investerat stora 

summor för att kunna vara branschledande inom forskning och utveckling. Faktumet att 

riskkapitalbolagen stått som ägare och är dem som möjliggjort dessa investeringar stödjer 

Masulis & Thomas (2009) teori om att riskkapitalbolag genom sitt starka kapital bidrar till 

utvecklingen av de företag de köper upp. 

 

För att koppla tillbaka till de negativa rykten som vi inledningsvis fann i dag- och kvällspress 

framstår dessa rykten vara både falska och orättvisa. Det har dock framkommit genom studiens 

gång att riskkapitalbolagen ofta är inneslutna och ovilliga till kontakt, de avböjde exempelvis 

intervju med oss och de kritiseras ofta överlag för att inte vara tillräckligt transparenta. På grund 

av att riskkapitalbolagens verksamheter ofta är förlagda till skatteparadis försvåras ytterligare 

möjligheten till insyn i deras verksamhet. Detta kan vara en orsak till de negativa åsikter som 

framkommit om dem som ägare i djursjukvårdsbranschen. Detta är inte heller unikt just för 

djursjukvårdsbranschen utan något som kritiserats i debatterna kring skolan, sjukvården och 

äldreomsorgen i Sverige.  
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Samtidigt som det finns skillnader mellan dessa branscher i offentlig sektor och 

djursjukvårdsbranschen i privat sektor har sektorerna en gemensam nämnare i ett 

allmänintresse, varför kritiken och känslorna gentemot de hemliga ägarna är lika mellan fallen 

– det upprör att vinstintresse går före i sådana sektorer som upplevs som viktiga för 

människorna. Däremot är skillnaden mellan privat och offentlig sektor i detta fall tekniskt sett 

stor och därför är det inte lika problematiskt att riskkapitalbolag är med som ägare. I offentlig 

sektor strider detta fullt mot det bakomliggande syftet och där skattemedel står för notan 

(Meijling, 2014, s. 14) medan det i djursjukvårdsbranschen visserligen strider mot den 

veterinärkod och omsorgslogik som branschen präglas av, men det är en privat bransch där det 

är möjligt. Respondenterna uttrycker dessutom att denna veterinärkod hjälper till att stävja en 

utveckling med enbart fokus på lönsamhet, detta anges bero på att det är individen och 

klinikerna som behandlar djuret och inte ägarna. I djursjukvårdsbranschen finns dessutom 

valmöjligheten kvar i stor utsträckning, halva marknaden står utanför riskkapitalbolagens ägo 

och är således inte en del fullt ut av den marknadiserade delen.  

 

5.5 Påverkan av en ny marknadsstruktur 
5.5.1 Synergieffekter & konkurrensfördelar 

Precis som Berger et al. (1999) liksom Gaynor & Haas-Wilson (1999) beskriver finns det ofta 

ekonomiska vinster i att skapa stordriftsfördelar. Förutom att man enligt Anders Thunberg, VD 

på Evidensia, lyckats sänka kostnaderna inom kedjan genom att centralisera en del funktioner, 

har man även lyckats skapa en större förhandlingskraft gentemot leverantörerna eftersom man 

numera är en stor aktör vilket ger lägre inköpspriser. Den ökade förhandlingskraften som 

Evidensia har lyckats åstadkomma kan kopplas ihop med Porters klassiska femkraftsmodell där 

kunden har stor förhandlingsstyrka om den konsumerar stora volymer eller produkten är relativt 

indifferent (Porter, 1979). Med billigare inköpspriser är det möjligt att öka lönsamheten, med 

andra ord en positiv effekt för Evidensia och dess enheter. 

 

För att kunna exploatera de nya möjligheter som både det ökade intresset att behandla husdjuren 

och den tekniska utvecklingen medför, krävs det att djursjukhusen och klinikerna är lyhörda för 

vad kunderna önskar. Både Birger Lövgren, VD för Agria, och Maria Lundva ll, 

generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, menar att djurägare allt oftare söker vård efter 

ordinarie öppettider. Schimank & Volkmann (2012) är av uppfattningen att kravet på lyhördhet 

för kundernas behov eller önskningar ökar när företaget deltar på en konkurrensutsatt marknad, 

speciellt där kunden själv betalar en avgift eller direktpris. En sådan typ av konkurrensutsa tt 

marknad kan sägas vara djursjukvårdsmarknaden eftersom djurägaren antingen betalar hela 

avgiften för behandlingarna själv på plats eller så betalar djurägaren en del av beloppet i form 

av självrisk till försäkringsbolaget. Jouröppet och mer avancerade behandlingar svarar i detta 

fall på vad kunderna önskar. Evidensia satsar på att öka tillgängligheten eftersom man sett att 

detta är viktigt för kunderna. Detta möjliggörs genom att Evidensia har fler och större enheter . 

Med större enheter kan risken och/eller kostnaderna fördelas (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). 

 

Per Carlsson, kanslichef för Sveriges Veterinärförbund, öppnar för en oro att de stora kedjorna 

Evidensia och AniCura kan komma att konkurrera ut mindre djurkliniker tack vare sin storlek. 

Genom att sänka priserna på enklare ingrepp, som de mindre djurklinikerna ofta utför, och höja 
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priserna på de avancerade ingreppen som de mindre klinikerna inte kan utföra kan mindre 

kliniker konkurreras ut eftersom de inte kan sänka priserna hur lågt som helst för att matcha 

kedjornas möjliga priser. Detta skulle öka de kvarvarande aktörernas inflytande på marknaden 

ifall antalet aktörer blir färre (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). Det skulle i sin tur kunna innebära 

att AniCura och Evidensia får mer makt att sätta agendan i branschen. Så länge marknaden har 

flera aktörer som kan utvärderas i förhållande till varandra (Aspers, 2009) och det föreligger fri 

rörlighet på marknaden liksom möjlighet för konsumenterna att själva välja aktör (Gaynor & 

Haas-Wilson, 1999) kan det dock ur ett marknadsmässigt perspektiv ses som positivt att mindre 

effektiva enheter slås ut (Scott, 2001). Detta är sammankopplat med hela det effektivitetstänk 

som är inneboende i den marknadiseringsprocess som djursjukvårdsbranschen har gått igenom. 

 

Resonemang kring en ökad effektivitet kan krocka med den inneboende logiken i en bransch 

(Meijling, 2014, s. 14). I djursjukvårdsbranschen har veterinärerna hittills arbetat utifrån sitt 

“kall” och där var och en arbetat på sitt sätt. Det är dock inte därmed sagt att ett arbete utefter 

den tidigare logiken är det bästa. Utifrån Aspers (2009) resonemang om utvärderbarhet kan det 

vara positivt för kunden att det finns tydligare alternativ av aktörer att välja mellan. Däremot 

kan det vara problematiskt för den enskilde kunden om aktören på en mindre ort går i konkurs 

och denne måste åka längre för att söka vård. Kontentan är dock att djursjukvårdsmarknaden är 

privat, det finns inga krav på att tillgodose alla djurägares behov, i jämförelse med exempelvis 

humansjukvården som ingår i offentlig sektor och där alla medborgares möjligheter till vård 

ska värnas om. I dagsläget finns inte heller något organ som reglerar spelreglerna för hur 

djursjukvårdsmarknaden ska se ut, varför det inte finns djupare motsättning i att 

marknadskrafter får styra utvecklingen. Som Schimank & Volkmann (2012) beskriver är det 

marknadskrafterna i sig som ska tillgodose kundernas behov eftersom detta ska motivera 

företagen att lyssna till kundernas behov och önskningar.  

 

En positiv effekt av kedjebildningen för kedjorna och deras kunder är att olika typer av 

lojalitetsprogram skapats. Gaynor & Haas-Wilson (1999) beskriver att ett vanligt knep för att 

skapa en lojal kundkrets och på så sätt försäkra sig om att kunderna stannar kvar är genom 

kundklubbar. Evidensia startade under 2014 en kundklubb där kunderna får ta del av rabatter. 

Linda Wikström, verksamhetschef på djursjukhuset Annalysen, är positiv till kundklubben och 

ser det som ett sätt att konkurrera om kunderna med andra djursjukhus som inte har lika bra 

erbjudanden eller saknar kundklubb. För Evidensia kan detta, precis som Linda Wikström 

berättar, innebära en fördel eftersom Evidensia knyter sina kunder närmare sig. Genom rabatter 

kan företaget vinna konkurrensfördelar om de erbjuder något som andra inte gör eller i samma 

utsträckning (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). Detta innebär förstås att djursjukhus utanför 

kedjorna kan få svårt att behålla kunder om det är mer attraktivt hos kedjorna. Utvecklingen 

inom kedjorna kan dock trigga igång ett förbättrings- och förnyelsearbete även hos de utanför 

kedjorna eftersom kravet på att motsvara kundernas önskningar blir viktigare när tydligare 

alternativ finns. Dessa krafter kan förstås utifrån det som DiMaggio & Powell (1983) beskriver 

som imiterande isomorfism. Det innebär att organisationer imiterar andra i sin omgivning för 

att bli mer lika just dessa. Detta sker inte utifrån ett tvång i form av exempelvis politiska beslut 

utan kan ses som en strategi för att efterlikna sina konkurrenter för att minska sin osäkerhet på 

marknaden. (DiMaggio & Powell, 1983) 
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5.5.2 Förhöjd standard 

Såväl AniCura som Evidensia har gått in för att vara ledande aktörer med fokus på forskning 

och utveckling i branschen. Utveckling av nya produkter och tjänster är ofta en dyr process 

(Banker et al., 1998) varför det krävs kapital och samordnade resurser för att öka kunskapsbasen 

och därmed innovationsförmågan (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). I båda de nämnda kedjorna 

har riskkapitalbolag gått in och stöttat med kapital för att möjliggöra omstruktureringen av 

marknaden samt för att skapa effektiva bolag. Masulis & Thomas (2009) menar att det är 

nödvändigt med en kapitalstark ägare bakom företaget för att skapa resurser som kan bidra till 

att företaget ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. För konsumenten, i detta fall 

djurägaren, är det positivt att kvaliteten ökar och att den tekniska utvecklingen går framåt vilket 

gör att man kan behandla djur som blivit sjuka. Detta medför dock stora kostnader när den nya 

tekniken ska användas och alltså inte enbart i forskningsskedet. Birger Lövgren, VD på Agria, 

menar att branschen tidigare drivits i ett visst ideellt syfte men i och med att investeringarna i 

branschen ökat har också kravet på ett mer strukturerat sätt att ta betalt växt fram. Birger 

Lövgren resonerar att detta kanske innebär att man tar betalt för fler saker jämfört med tidigare, 

då veterinären i vissa fall valde att stå för en del kostnader själv men som egentligen skulle 

ersättas av djurägaren. Detta kan förstås av den nya, mer affärsmässiga logiken som omgärdar 

djursjukvårdsbranschen. 

 

5.5.3 Professionalisering genom standardisering 

Birger Lövgren, VD på Agria, tror att den nya professionalismen som de två kedjorna innehar 

kommer att smitta av sig på övriga verksamma djurvårdsföretag vilket i sin tur kan komma att 

höja kvaliteten i branschen. Detta tror även Henrik Ericsson, chef på Universitetsdjursjukhuset, 

kommer att ske. Enligt Gaynor & Haas-Wilsons (1999) resonemang grundar sig detta i att det 

samlade resurserna inom kedjorna bidrar till en utveckling av vad man kan erbjuda. Precis som 

Banker et al. (1998) menar kan detta leda till att slutprodukten blir av högre kvalitet än om en 

enskild aktör arbetat fram det. Anders Thunberg, VD på Evidensia, har haft som ambition att 

göra vården mer jämlik, oberoende av var kunden befinner sig. Anders Thunberg kritiserar 

skarpt hur det har fungerat tidigare och menar att varje klinik har haft sitt eget tillvägagångssä tt 

för att göra saker. Med detta avses det som ligger utanför själva yrkesrollen, till exempel 

prissättning, öppettider och behandlingsutbud för kliniken. Denna nya strävan mot 

standardisering kan ses som ett arbete för att försäkra sig om att företaget framstår som attraktivt 

för dagens kunder genom att framstå som mer professionellt samtidigt som man internt bygger 

upp förmågor för att kunna vara attraktiva längre fram. Utifrån Levinthal & March (1993)  samt 

Raisch et al. (2009) resonemang om att företag måste kunna balansera att såväl förbättra det 

man redan är bra på men samtidigt lägga grunden för att kunna tänka nytt och ligga i framkant 

i framtiden kan det vara viktigt att bygga upp sådana förmågor i form av en mer professione ll 

och kundinriktad hantering. 

  

5.5.4 Ekonomiska vinster/förluster 

Att de stora kedjorna lyckas strama åt overhead-kostnader och sänka inköpspriser är positivt 

eftersom det ökar lönsamheten i kedjorna. Sänkta kostnader kan också bli nödvändigt inför 

framtiden. Med en trend av marknadisering och större professionalisering i branschen, något 

som sannolikt innebär högre kostnader, är det nödvändigt att kunderna efterfrågar just detta. 
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Schimank & Volkmann (2012) menar att det är kundens preferenser som måste styra vad som 

erbjuds, speciellt om denne själv bekostar delar av eller hela kostnaden. Fram till idag har 

efterfrågan på vård ökat samtidigt som det har blivit möjligt att behandla djuren i större 

omfattning. Detta har bidragit till ökade kostnader eftersom djur behandlas mer än tidigare och 

det sker både oftare och på mer obekväma tider än tidigare.  

 

Till stor del bekostas djursjukvården genom försäkringar då en stor del av Sveriges husdjur är 

försäkrade vilket innebär att försäkringsbolagen betalar den största delen av priset på 

behandlingar hos veterinären. Djurägaren står dock för dels en fast självrisk och dels en rörlig 

självrisk, som utgör en procentsats av slutbeloppet hos veterinären. Detta innebär att om 

kostnaderna för vården blir dyrare blir det även dyrare för försäkringstagaren. Det blir alltså 

samtidigt dyrare för djurägarna och försäkringsbolagen när priserna på djurvård stiger. Hsiao 

(1994) exemplifierar komplexiteten i ett system som detta och menar att en prishöjning hos en 

part förändrar utgångspunkten för en annan part i kedjan. Det är på detta sätt som 

representanterna för försäkringsbolagen i studien kommenterar de höjda priserna. Detta 

resonemang visar även att ”värdekedjans” aktörer påverkas av varandras handlingar samt visar 

på känsligheten i att överraska varandra inom kedjan, som Maria Lundvall, generalsekrete rare 

för Svensk Djursjukvård, beskrivit. 

 

Konsekvensen av marknadiseringen, och i det här fallet konsolideringen, är en ny 

marknadsstruktur som bidragit till höjda priser genom att de två kedjorna, AniCura och 

Evidensia, båda satsar på att bli ledstjärnor i branschen med avancerad utrustning och 

kompetens. Detta kan förklaras av att organisationer eftersträvar att framstå som moderna och 

skapa legitimitet genom att följa de samhällstrender och rörelser som samhället omgärdas av 

(Furusten, 2007, s. 10). Stiger priserna så mycket att djurägarna lämnar försäkringsbolagen eller 

väljer att avliva sina husdjur istället för att vårda dem, trots att möjligheten finns men är för dyr, 

riskerar företagen att inte kunna leva upp till djurägarnas krav. Schimank & Volkmann (2012) 

menar att det är avgörande att en organisation lyckats motsvara kundernas preferenser och 

behov. Kan företaget inte leverera det som krävs kan jakten på effektivitet och förnyelse för att 

locka kunder paradoxalt nog vara det som sänker företaget (Schimank & Volkmann, 2012). 

Risken är därför att de höga kostnaderna för satsningar på att förbättra och utveckla vården, 

initierade av de ingående resurserna och intressena till att skapa en ny marknadsstruktur, kan 

vara det som bidrar till en nedgång för kedjorna och den nya strukturen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det från branschens sida påstås att man genom 

standardisering och stordriftsfördelar, vid exempelvis inköp och marknadsföring, i stort lyckats 

sänka kostnaderna vilket skulle gynna djurägarna. Däremot har kostnaderna ökat för 

djurvården, inte som en direkt effekt av en ny marknadsstruktur men som en bidragande faktor 

eftersom marknadsstrukturen i sig underlättar stora investeringar och satsningar på exempelvis 

marknadsföring i och med att man kan dela på riskerna. Syftet med att konsolidera sig är just 

att kunna dela på riskerna samtidigt som man allokerar resurserna för att skapa synergieffek ter 

(Berger et al., 1999; Gaynor & Haas-Wilson, 1999) när man försöker tillgodose kundernas 

behov eller önskningar (Schimank & Volkmann, 2012). Detta har blivit aktuellt eftersom man 

sett en ökad efterfrågan på djursjukvård och där man upplevt ett behov av att gå samman för att 
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kunna motsvara efterfrågan. Tidigare var branschen driven av omsorgslogik och man avlivade 

hellre än att behandla sådant som sågs som oetiskt. Idag har gränserna för vad som ses som 

behandlingsbart förskjutits och djurägarna är beredda att betala för vården och har möjlighe t 

till det genom försäkringsbolagens existens. Detta kan ses som ett tecken på marknadiseringens  

långt gångna påverkan, den som är beredd att betala kan få sina önskemål tillgodosedda.  

 

Ökar dessa kostnader med mer än vad djurägarna är beredda eller har möjlighet att betala finns 

det på sikt en risk att de lämnar försäkringsbolagen. Detta eftersom en prishöjning i en del av 

kedjan förändrar utgångspunkten för en annan part i samma kedja (Hsiao, 1994). Sker detta kan 

det resultera i att kostnaderna går upp ytterligare eftersom kollektivet, som idag delar på 

kostnaderna via försäkringspremierna blir färre när kunder lämnar och varje försäkringstagare 

därför får bekosta en större del. Även att använda sig av inskränkningar i försäkringarna kan 

leda till att kunden till slut kan uppleva att den inte får valuta för premien som betalas varje 

månad. Respondenterna menar att alla går ut som förlorare om värdet av en försäkring för 

djurägaren minskas, något som har uttryckts vara en rädsla i hela branschen. Detta bör förstås 

som att aktörerna i djursjukvårdsbranschen har ett övergripande marknadstänk, 

marknadiseringen av branschen och synen på detta som en aktiv marknad är nu ett dominerande  

inslag. Tidigare stod omsorgslogiken i fokus för hela marknaden men nu är den omgärdad av 

den affärsmässiga logik där merparten av aktörerna innehar ekonomiska intressen varför 

marknadens livscykel och en eventuell bubbla som kan spricka vid prishöjningar är högaktuellt 

att bevaka för de berörda. Kontentan är därför att marknadiseringen av djursjukvårdsbranschen 

är långt gången. Etiken och omsorgslogiken finns kvar hos veterinärerna och personalen på 

klinikerna men i branschen i stort är det idag den affärsmässiga logiken som styr och dominerar 

agerandet hos aktörerna.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att urskilja hur marknadiseringen inom en befintlig marknad 

påverkar marknadsstrukturen samt hur en ny marknadsstruktur i sin tur påverkar aktörerna på 

marknaden. För att svara på syftet kommer studiens två frågeställningar att besvaras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Hur påverkar marknadiseringsprocessen marknadsstrukturen? 
Möllering (2009) beskriver att skapandet eller förändringen av en marknad sker i flera steg. 

Aktörer, såväl inom som utom marknaden, besitter olika resurser och intressen som i sin tur 

och i kombination med varandra initierar förändringen av en marknad (Möllering, 2009). I detta 

fall har trenden av marknadisering, som genomsyrar hela det västerländska samhället, med sina 

idéer om effektivisering och standardisering (Johnsen, 2005; Schimank & Volkmann, 2012) 

varit en stor del av förklaringen. Till skillnad från hur det framställts i media kom initiativet till 

att bygga en ny struktur i djursjukvårdsbranschen inifrån branschen självt vilket kan beskrivas 

som ett aktivt skapande på eget initiativ (Aspers, 2009; Möllering, 2009). Däremot är det är via 

idéer och influenser utifrån (Furusten, 2007; Modell & Wiesel, 2008) som intressen hos 

aktörerna växt fram. Det är med inspiration av kedjebildning i andra branscher och liknande 

initiativ i den egna branschen utomlands, liksom förändringar i efterfrågan på konsuments idan 

och möjligheter till ett större utbud på leverantörssidan som sammantaget har bidragit till att 

öppna upp för en förnyelse av marknaden. 

 

För att överhuvudtaget våga sig på att skapa en ny struktur utgjorde det utbyggda 

försäkringssystemet en viktig resurs, det gav en trygghet och stabilitet på marknaden som gjorde 

att företagen vågade satsa. För att kunna konsolidera marknaden och skapa kedjor krävdes 

också kapital för att kunna köpa upp intressanta enheter, varför man vände sig till 

riskkapitalbolag som klev in som ägare och bidrog till en ny ägarstruktur. Med dessa ägare i 

ryggen såg man framför sig en framtid där man, som i andra branscher genom konsolider ing, 

kunde skapa stordriftsfördelar (Gaynor & Haas-Wilson, 1999), satsa på forskning och 

utveckling (Masulis & Thomas, 2009) samt höja kvaliteten (Banker et al., 1998). 

 

Genom den marknadiseringsprocess som beskrivits ovan har marknaden genom en 

konsolidering av djurvårdsföretagen fått en ny marknadsstruktur. Genom att flera företag gått 

samman i kedjor består marknaden idag av färre men större företag jämfört med tidigare då 

marknaden till största delen utgjordes av mindre enheter. Därmed kan det sägas att 

marknadiseringen och dess inneboende idéer påverkat marknadsstrukturen till att bli mer lik 

andra marknadiserade marknader där företag köps upp och samlas i större koncerner för att 

skapa stordriftsfördelar och inflytande. Sammantaget kan svaret på den första frågeställningen 

därför sammanfattas i att det på varje marknad finns intressen som skapas via trender och 

influenser i omvärlden och som i sin tur bidrar till att påverka och förändra marknadsstrukturen 

genom att använda de resurser som finns. Denna slutsats, som bygger på denna studies empiri 

och analys, gäller för när marknaden befinner sig i privat sektor utan ett överordnat reglerande 

organ som sätter ramarna för marknaden.  
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6.2 Hur påverkar den nya marknadsstrukturen marknadens aktörer? 
Marknadiseringens inriktning på effektivitet och lönsamhet medför en förändring på den 

marknad som kommer att omfattas av dessa idéer (Johnsen, 2005; Hansen, 2010) I samband 

med att marknadiseringen gör sitt inträde kan också en ny logik ta plats (Edvardsson, et al., 

2014). Djursjukvården, som utgör fallbransch i denna studie, har en lång tradition av 

djuromsorg och veterinäryrket kan liknas vid läkaryrkets starka profession. Idag har en mer 

affärsmässig logik tagit sig in på marknaden samtidigt som den tidigare logiken fortfarande 

finns kvar. En förändrad logik och en ny marknadsstruktur påverkar de olika aktörerna på 

marknaden. Med ett större ekonomiskt intresse, som delvis överskuggar omsorgslogiken, har 

priserna för djursjukvården stigit. Inom kedjorna som skapats har ett mer systematiskt sätt att 

ta betalt utvecklats samtidigt som den förbättrade tekniska utvecklingen har medfört 

möjligheter till mer avancerad vård, vilken är mer kostsam att genomföra än ingreppen som 

tidigare genomfördes. Med hjälp av riskkapitalbolag har företagen kunnat göra stora 

investeringar (Masulis & Thomas, 2009) vilket drivit upp priserna. Detta eftersom kostnaderna 

för investeringarna behöver slås ut på priserna för alla ingrepp. Investeringarna innebär att 

djursjukvården har förbättras kvalitetsmässigt men som följd blir den också dyrare.  

 

Gaynor & Haas-Wilson (1999) menar att företag kan skapa stordriftsfördelar som i sin tur bidrar 

till minskade kostnader genom samarbete mellan olika enheter. Genom att gå samman i kedjor 

skapas även fördelar i form av en kunskapsbank där kunskap kan spridas till övriga enheter 

inom kedjan (Gaynor & Haas-Wilson, 1999). På detta sätt kan kvaliteten öka eftersom 

kunskapsnivån kan höjas när inte varje enhet själv behöver utvinna kunskapen. Sammangåendet 

i kedjor har i denna studie medfört en standardisering och en ökad kvalitet eftersom kedjan 

ställer krav som den enskilda kliniken eller djursjukhuset måste leva upp till. Detta verkar även 

ha påverkat enheterna utanför kedjorna att sätta igång ett förbättringsarbete, vilket kan förklaras 

av att organisationer på samma marknad tenderar att bli homogena (DiMaggio och Powell, 

1983).  

 

Sammantaget kan svaret på den andra frågeställningen sammanfattas i att kedjebildningen 

bidragit till en ökad standard i branschen. En höjd standard är dock kopplat till högre kostnader 

eftersom det involverar olika typer av investeringar på leverantörssidan. En sådan 

kostnadshöjning har i denna studie visat sig påverka samtliga aktörer på marknaden då 

aktörerna är beroende av varandra genom den typ av finansieringssystem som de flesta av 

konsumenterna valt att ingå i. Stiger priserna ytterligare kan det få konsekvenser för hela 

marknadens överlevnad eftersom färre konsumenter då kommer att vara villiga eller ha 

möjlighet att stanna kvar i finansieringssystemet, en sådan förändring kan få hela ”värdekedjan” 

ur balans. Eftersom denna fallstudie bygger på en marknad med specifika förhållanden, 

exempelvis finansieringssystemet, är konsekvenserna för aktörerna inte fullt överförbara till 

marknader i andra branscher. Däremot kan kedjebildningen som sådan skapa liknande effekter 

med exempelvis stordriftsfördelar och lojalitetsprogram i andra branscher vilket kan ha 

liknande effekter på aktörerna som i detta fall. 
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6.3 Avslutande diskussion 
Med denna studie har vi bidragit till att skapa förståelse för varför en marknad som befinner sig 

i en kontext av omsorgsetik och vinstsyfte får en ny struktur och hur detta påverkar aktörerna 

på marknaden. Vi har funnit att initiativet till att skapa en ny marknadsstruktur kommit inifrån 

branschen själv men att dessa ambitioner avgjort influerats av marknadiseringen som pågår runt 

om i samhället. Teknikutveckling, utvecklade preferenser hos kunderna liksom ett utbyggt 

försäkringssystem utgör de främsta resurserna och intressena som varit avgörande för att kunna 

konsolidera marknaden och skapa en ny marknadsstruktur. Den nya strukturen har bidragit till 

att branschen blivit mer affärsorienterad samtidigt som beroendeförhållandet inom aktörernas 

”värdekedja” ökat. Djurvårdsföretagen har lyckats sänka sina kostnader men överlag har 

priserna i branschen stigit till följd av professionalisering och standardisering. Vilka effekter en 

fortsatt prisökning kan få oroar aktörerna som kan påverkas på olika sätt men som alla drabbas 

om den bubbla som byggts upp spricker för att det blivit för dyrt för djurägarna att fortsätta vara 

en del i försäkringskollektivet. Genom detta har studien även haft ett praktiskt bidrag då 

djursjukvårdsmarknadens aktörer fått större vetskap om varandras intressen och roller. 

 

Djursjukvårdsmarknaden skiljer sig från andra marknader genom att ha ena benet i en 

omsorgslogik men samtidigt ett ben i den privata sektorn som vilken privat marknad som helst. 

Denna studie skiljer sig därför från de inom sjukvården eller äldreomsorgen där man undersökt 

marknadiseringens effekter. Även om det finns privata alternativ inom såväl sjukvård som 

äldreomsorg, bekostas och ersätts dessa i de allra flesta fall av staten, till skillnad från 

djursjukvården som bekostas av djurägaren. En annan skillnad är att sjukvården regleras och 

granskas på ett annat sätt än djursjukvården som innefattas i privat sektor. Dessa faktorer utgör 

en skiljelinje mellan marknader där olika aktörer finns och där finansieringen skiljer sig åt, 

varför effekterna av en marknadisering och ny marknadsstruktur också blir annorlunda.  

 

I djursjukvårdsbranschen verkar den nya affärsmässiga logiken ha bidragit positivt på många 

sätt. Det som kritiserats i andra branscher, exempelvis att kvaliteten sjunkit för brukarna och att 

vinstsyften och ”snabba cash” går före omsorg verkar inte stämma i detta fall. Resultaten har 

istället varit en professionalisering, bättre vård och ökad tillgänglighet, dock till priset av högre 

kostnader. Sammantaget verkar dock inte den oro som inledningsvis fanns hos veterinärer och 

djurägare ha varit befogad. Med undantag för en respondent har samtliga i studien visat på en 

mycket positiv bild av riskkapitalbolag som ägare i djursjukvårdsbranschen. Den allmänna 

inställningen hos de intervjuade aktörerna har varit att riskkapitalbolagen lyckats driva fram en 

professionalism och en förhöjd standard som inte varit möjlig utan dessa krafter. Detta har varit 

en intressant motpol till det som vanligen belyses i media, speciellt i en omsorgsrelaterad 

bransch som detta, i likhet med sjukvård och äldreomsorg. Detta bekräftar tanken om att medias 

framställning av ett fenomen kanske inte alltid är densamma som verkligheten. Med andra ord 

– döm inte hunden efter håren.  
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6.4 Framtida forskning 
En faktor som framkommit som avgörande för såväl omstruktureringen av 

djursjukvårdsmarknaden som för dess framtid har varit det utbyggda försäkringssystemet som 

finns i Sverige. Under studiens gång har merparten av de vi intervjuat uttryckt en oro för att de 

höjda priserna på djursjukvård, härrörande från olika typer av satsningar och investeringar 

liksom ett helt nytt sätt att konsumera djurvård i både frekvens och omfattning, kommer leda 

till att djurägarna lämnar försäkringsbolagen. Detta ses som problematiskt eftersom det är 

nödvändigt att kollektivet tillsammans står för kostnaderna. Även om flertalet kunder stannar 

kvar hos försäkringsbolagen är det färre som ska bära upp allt större kostnader. Redan idag 

försöker man från försäkringsbolagens sida förhindra att prishöjningarna direkt påverkar 

djurägarna genom att istället skapa inskränkningar i försäkringarna. Även detta är problematiskt 

eftersom värdet på försäkringen minskat för djurägaren när den väl ska användas. Med 

utgångspunkt i detta skulle en framtida studie kunna ta fasta på denna problematik i syfte att 

undersöka hur prisökningarna ska kunna stävjas samtidigt som både utbud och efterfrågan på 

djurvård ökar och driver upp kostnaderna. 

 

Det finns olika ingångar till studier om strukturförändring av marknader. I denna studie av 

marknaden i djursjukvårdsbranschen har aktörsperspektivet varit ingången. För att bekräfta 

och/eller komplettera resultatet av denna studie skulle det vara intressant att undersöka 

konsumenternas, det vill säga djurägarnas, uppfattning av den nya marknadsstrukturen. 

Påverkan på djurägarna har visserligen presenterats här, men datan är insamlad genom 

intervjuer med olika aktörer varför detta perspektiv kan ha vissa begränsningar. Den empiri 

som framkommit behöver inte nödvändigtvis överensstämma med djurägarnas uppfattning 

eftersom dessa inte tillfrågats i denna studie. Det skulle även vara intressant att följa upp 

marknadens tillvaro inom en snar framtid för att se hur prisutvecklingen sett ut samt om andelen 

försäkrade djur har förändrats.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

 Kan du berätta lite om organisationen/företaget du arbetar för? 

 

Marknadisering: 

 Vilka skillnader kan du och/eller organisationen/företaget du arbetar för se i branschen 

sedan riskkapitalbolag kommit in som ägare? 

 

 Fanns det några förhoppningar eller rädslor i samband med att riskkapitalbolagen gick 

in som ägare och hur har i sådana fall dessa fallit ut? 

 

Konstituering av marknader: 

 Vilka förändringar i branschen har du och/eller organisationen/företaget du arbetar 

märkt av över tid? 

 

 Vad har den tekniska utvecklingen av djursjukvården inneburit för 

organisationen/företaget du arbetar för? 

 

 Vilka effekter kan du och/eller organisationen/företaget du arbetar för se för andra 

aktörer i branschen? 

 

 Vilka möjligheter har du och/eller organisationen/företaget du arbetar för att påverka 

branschen? 

 

Konsolidering av marknader: 

 På vilket sätt har kedjebildningen i branschen påverkat organisationen/företaget du 

arbetar för? 

 

 På vilket sätt har kedjebildningen i branschen påverkat andra aktörer eller intressenter? 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 
 

Presentationsmail till respondenterna 

 

Hejsan, 

Vi heter Micaela Hultqvist och Johanna Wintzell och studerar på Civilekonomprogrammet 

vid Örebro Universitet. Denna termin skriver vi vårt avslutande examensarbete på avancerad 

nivå för att i januari ta vår examen.  

 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka vad som föranlett förändringarna som har skett 

de senaste åren inom djursjukvårdsbranschen och hur detta har påverkat aktörerna på 

marknaden. 

 

För att få en så omfattande bild som möjligt skulle det vara värdefullt för oss att få höra hur ni 

som XXX resonerar kring detta. Vi hoppas att du har tid och är villig att ställa upp på en 

intervju som beräknas ta ca 1 timme i anspråk.  

 

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar, 

Micaela Hultqvist & Johanna Wintzell 

 

  



 
 

Bilaga 3 
 

Tackmail och godkännande av namn, titel och eventuellt citat 
 

Hejsan!  

 

Till att börja med vill vi återigen tacka för att du ställde upp på en intervju med oss. Vi har nu 

gått igenom intervjun och skrivit ihop ett dokument som innehåller en del av samtalet som vi 

eventuellt kommer att använda som citat i vår uppsats. För att säkerställa att vi uppfattat 

samtalet korrekt ber vi dig att läsa igenom dokumentet och kontrollera att dessa citat är OK 

för oss att publicera i uppsatsen samt att det är OK att de presenteras under ditt namn och din 

titel.  

 

Alla citat kommer förmodligen inte att komma med och vissa citat kan kortas ned (men inget 

kommer att tas ur sitt sammanhang).  

 

Eftersom vi inom kort ska påbörja vår analysfas skulle vi behöva ditt svar innan [datum] så att 

vi vet om vi kan gå vidare eller ej.  

 

Ha en härlig dag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johanna & Micaela 

 

 

 


