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Licentiatavhandlingens ledmotiv: 
 

“Well I won't back down, no I won't back down 
You could stand me up at the gates of hell 
But I won't back down 
 
Gonna stand my ground, won't be turned around 
And I'll keep this world from draggin' me down 
Gonna stand my ground and I won't back down” 

 
Johnny Cash - American III: Solitary Man 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Sammanfattning 
Veterinärsektorn har under de två senaste åren fångat riskkapitalbolagens 
uppmärksamhet som en sektor som är både växande och lönsam. 
Lönsamheten är kopplad till bland annat den förändrade djurhållningen i 
Sverige; med en minskning av lantbruksdjur och ökning av sällskapsdjur i 
kombination med att djurägarna är beredda att lägga allt mer pengar på sina 
djurs välbefinnande.  Den svenska veterinärprofessionen har även 
feminiserats numeriskt parallellt med djurhållningens förändring. I en tid då 
företagande och särskilt kvinnors företagande ses som en viktig resurs för, och 
grund till, den svenska välfärden blir det relevant att problematisera 
förutsättningarna för kvinnors företagande i veterinärprofessionen.  
 
Föreliggande studie har varit explorativ och insamling av information och 
empiri har skett i tre steg. Det första steget, som benämns som kontext- och 
litteraturstudie syftade till att samla in information om den svenska 
veterinärsektorn i stort. I detta steg gjordes även en genomgång av relevant 
forskningslitteratur, något som gjorts löpande under studiens gång. I det 
andra steget gjordes en kartläggning av veterinärsektorn i Östergötlands län 
och i det tredje steget genomfördes en intervjustudien med samtliga kvinnor 
tillika företagande veterinärer i Östergötland (totalt 10). Teoretiska 
utgångspunkter tas i entreprenörskaps- och småföretagsforskning i 
kombination med professions- och genusforskning. Teori om Push och Pull för 
företagsstart sätts i samband med professionskaraktäristika utifrån ett 
perspektiv av könssegregering och könskodning.  
 
Resultatet visar att företagandet i den svenska veterinärprofessionen kan ses 
som självklart. Detta då rörelsen in och ut ur företagande ses som 
oproblematiskt. Analysen av hinder och möjligheter för företagandet 
emanerar i tre dilemman där kund ställs mot patient, kollega mot konkurrent 
och etik mot lönsamhet. Bidrag görs till teorin om Push och Pull men även 
professionsteori där uppdelningen av professioner i olika professionstyper 
problematiseras. Studien indikerar även en förändring i genussystemet och 
har därmed implikationer för alla tre teoretiska områden.   
  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

Förord 
 
 
Av erfarenhet så vet jag att förordet är bland det första som många läser när 
de slår upp en bok av detta slag. Jag är själv en av de som söker sig till 
förordet som en värmesökande missil. Är det möjligen för att vi vill höra 
författarens egna, personliga ord om processen som lett fram till ett färdigt 
manus? Delar av denna process kan vi läsa om i metodkapitlet vanligen men 
där tränger sällan djupare känslor fram dessvärre. Förordet däremot kanske 
kan vara en väg in i författarens hjärta? Jag ser det i alla fall som min chans att 
öppna mitt hjärta och tacka alla de som på ett eller annat sätt varit involverade 
i processen.  
 
Först av allt måste jag tacka de kvinnor som tog sig tid att berätta för mig om 
sig själva och sitt företagande. Era berättelser fascinerade och inspirerade mig 
och att gå tillbaka till intervjuerna har många gånger gett mig ny energi att 
skriva. Tack även till Vinnova, då denna studie finansierats inom ramen för 
Vinnovaprogrammet: Forskning om kvinnors företagande.  
 
Vägen från nybliven doktorand till ett färdig lic-manus har varit omvälvande. 
Det har varit högt och lågt, skratt och tårar, triumfer och misslyckanden, 
målmedvetenhet och tvivel, och inte minst den oroande känslan av att vara 
dum blandat med lyckorus av att faktiskt fatta. Det har med andra ord varit 
lite som livet i allmänhet. Genom denna berg- och dalbana har många stöttat 
och hjälpt på vägen, inte minst mina handledare; Malin Tillmar och Elisabeth 
Sundin. Ni har varit minst lika entusiastiska kring min empiri som jag själv 
har varit. Till detta har ni sedan lagt kloka kommentarer och en rad svåra 
frågor! Johanna Nählinder bör också särskilt nämnas såsom min opponent på 
förslutseminariet. Men kraft och glädje åtog hon sig att hjälpa mig framåt med 



 

 

det här manuset. Jag vill även passa på att tacka Lena Andersson som har varit 
en förebild och ett stöd i processen. 
 
Kollegorna på avdelningen har också funnits där på min resa. Inte minst 
doktoranderna i vars gemenskap jag har funnit mycket glädje och styrka. 
Birgitta Sköld bör nämnas särskilt då vi gick in i den akademiska världen 
tillsammans. Vi har inte bara blivit kollegor utan även vänner. Tack även till 
Elisabeth Borg, Lisa Melander, Susan Reidel, Svjetlana Pantic, Olga Yttermyr, 
Hanna Antonsson, Vivi Hallström och David Andersson för alla skratt och 
intressanta diskussioner vid fika och luncher. Elisabeth och Lisa ska ha särskilt 
tack då de hjälpt mig med genomläsning av texten. Tack även till övriga 
kollegor på avdelningen som också varit en källa till såväl inspiration och 
stöd. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack även till Christina Maack, från en helt 
annan avdelning men trots detta en besläktad själ, som stöttade mig när 
ångesten knackade på.  
 
Tack också till mina föräldrar för att de så tidigt introducerade mig till 
böckernas magiska värld – det lade en grund för var jag är idag. Mina tankar 
går också till min bror – utan Fredrik hade jag trots allt inte varit den jag är 
idag och jag tror att allt som händer har någon mening.  
 
Även till min klippa, min trygga hamn när havet stormar – Stellan. Du kan 
alltid få mig att skratta och med dig kan jag alltid vara mig själv. Du och 
Reyes, vår hund, är det viktigaste jag har.  
 

Linköping i december 2012 
 

Jenny Appelkvist 
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Prolog 
 
 

Minnesanteckning från intervju 2/2 2011 
 
Anja börjar ta fram sin utrustning medan hon väntar på att kunden ska parkera bilen 
på gårdsplanen utanför det lilla boningshuset. I väntan på att det nya företagets 
lokaler ska bli klara för inflyttning tar hon emot en del patienter i sitt hem berättar 
hon. Anja lägger ett urtvättat laxrosa lakan på det lilla slitna köksbordet i trä. Fram 
från en vrå i hallen tar hon en gul verktygslåda i plast. Den är fylld till bredden med 
allehanda stetoskop, kanyler, peanger och gasbindor. I nästa rörelse trollar hon fram en 
knallrosa kylväska ur sitt kylskåp.  Kylväskan visar sig innehålla antibiotika, 
bedövningsmedel och lite av varje.  
 
Snart knackar det på dörren och in träder jakthunden Tuffe med sin husse. Anjas 
katter har som tur är redan förpassats utomhus och Anja hälsar Tuffe välkommen 
under några minuter. Tuffe är en 7-årig Gråhund, en jakthund som jagar både älg och 
björn berättar husse. Nu har han dock fått en knöl på sidan av halsen som har blivit 
infekterad. Tuffe är alldeles för stor för att ha på köksbordet och istället föreslår Anja 
att de ska göra ingreppet på köksgolvet. Anja klipper bort pälsen kring knölen och 
Tuffe sitter lugnt och stilla vid sin husse hela tiden. Utifrån detta lugna humör 
bedömer Anja att Tuffe inte behöver sövas utan bara lokalbedövas. Att få ett antal 
injektioner med lokalbedövning tycker dock Tuffe är mindre kul och när området väl är 
bedövat är inte Tuffe med på att vara lugn och stilla längre. Med hjälp av husse kan 
dock Anja få honom i en bra position för att skära bort knölen. Under tiden som Anja 
arbetar ser jag en av katterna sitta utanför det lilla fönstret i hallen och jama 
förnärmat – han vill in. Ingreppet går snabb, om än inte riktigt så snabbt som Tuffe 
kanske skulle vilja. Anja syr raskt ihop såret och proklamerar att det bara krävdes fem 
stygn. Själv konstaterar jag under ingreppets gång att jag inte tycks ha problem med 
åsynen av blod. Anja tvättar rent Tuffes sydda sår med desinficerande medel från sin 
knallrosa kylväska och meddelar husse att han bör försöka hålla såret rent de närmaste 
dagarna. Husse betalar för Anjas tjänster och Anja skriver för hand ut ett kvitto där 



4 

 

hon även redogör för ingreppet samt ger instruktioner för skötsel och dylikt. Tuffe och 
hans husse lämnar Anjas kök cirka 30 minuter efter att de först steg över tröskeln. 
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Kapitel 1: Introduktion 
 
 
En profession i förändring 
Anjas möte med Tuffe är ett exempel på företagande inom den svenska 
veterinärprofessionen. En profession som på senare år har genomgått en rad 
förändringar och som dessutom påverkats av större samhällsförändringar 
över tid. I mötet med Tuffe och hans husse synliggörs mötet mellan Anjas 
olika roller såsom företagare och veterinär. Detta möte ger en skarp kontrast 
till den bild av veterinärsektorn som målas upp i en artikel i Dagens Industri 
(Lövgren, 2012b). Där beskrivs veterinärsektorn utifrån riskkapitalisters 
intresse som en sektor som är växande och lönsam. Intåget av riskkapitalbolag 
har varit snabbt och massivt i veterinärsektorn sedan 2010 och intresset är inte 
konstigt då vården av smådjur i Sverige uppskattas växa med 15 % årligen och 
beräknas omsätta 2,7 miljarder kronor om året (Lövgren, 2012b). Som kontrast 
till artikeln om ”drakarnas intåg” finns här också den mindre artikeln om två 
företagande veterinärer och tillika kvinnor som inte kan tänka sig att sälja sitt 
företag till ett större bolag (Lövgren, 2012a).  
 
Den svenska veterinärprofessionen har i alla tider haft en dimension av privat 
företagande (Jönsson, 2010). Dock visar statistik från SCB att företagandet har 
ökat under senare år både vad gäller antalet företag men även företagens 
omsättning. Denna ökning kan delvis förklaras med att det skett en förändring 
av vilka som är och blir djurägare. Trenden i Sverige och övriga världen är att 
sällskapsdjuren såsom hund och katt ofta ses som jämbördiga 
familjemedlemmar, samtidigt som djurägarnas kunskap om djuren har blivit 
allt sämre. Något som innebär att djurägarna blir alltmer benägna att söka 
vård för sina djur när de är sjuka (SOU, 2007:24). Detta beskrivs också som 
några av anledningarna till att veterinärsektorn dragit till sig 
riskkapitalisternas uppmärksamhet. Här, i veterinärsektorn, tycks alltså finnas 
goda förutsättningar för företagare.  
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Inom EU ses små och medelstora företag som nyckelfaktorer för att 
åstadkomma ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social 
integration; varför EU har gjort en ansträngning för att stödja dessa företag 
med olika policyprogram (European Union, 2011). Även i Sverige lyfts 
företagandets betydelse fram i såväl politik som media och Svenskt Näringsliv 
propagerar för att ett bra företagsklimat (där det blir lättare att starta, driva 
och utveckla framgångsrika företag) är direkt avgörande för tillväxten, jobben 
och välfärden (Svenskt Näringsliv, 2012). Företag såsom Anjas ses därmed 
som viktiga för det svenska samhället.  
 
Veterinärprofessionen i Sverige är genom distriktsveterinärorganisationen 
(DVO) del i den offentliga sektorn. DVO byggdes upp under början av 1900-
talet och finansieras idag i huvudsak med avgifter och statliga anslag (SOU, 
2007:24). Syftet med organisationen var och är att säkerställa en nationell 
beredskap vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och prioriteten för 
distriktsveterinärerna är i första hand gentemot lantbrukets djur. Redan tidigt 
har de svenska veterinärerna därmed haft möjlighet att arbeta i såväl privat 
som offentlig sektor. Som en del av den offentliga sektorn har DVO granskats 
för möjligheter till omprioriteringar, effektivisering och privatisering 
(Regeringens proposition 1990/91: 100). Detta kan ses som ett utslag för den 
neoliberala vågen som benämns New Public Management (ett samlingsnamn 
för samhälleliga trender såsom privatisering av, och nedskärningar i, offentlig 
sektor) (Hasselbladh & Bejerot, 2008; Hood, 1995). Ännu kan dock Sveriges 
veterinärer välja mellan att utöva sitt yrke inom antingen privat eller offentlig 
sektor.  
 
I argumentationen om företagandets betydelse för den svenska välfärden lyfts 
särskilt två resurser till ett ökat företagande fram. Att den offentliga sektorns 
omvandling ska leda till fler företag och därmed även flera företagare i Sverige 
har varit ett av de argument som används flitigt i den politiska debatten (Jfr   
Sundin, 2010). Den andra resursen består i de som utgör huvuddelen (80 %) av 
de anställda i offentlig sektor, dvs kvinnorna. Före detta näringslivsminister 
Maud Olofsson (2010) är en av förespråkarna för att fler kvinnor i Sverige bör 
driva företag och hon får medhåll från Svenskt Näringsliv (Kraus, 2007). I 
dagsläget, är ca 22 % av Sveriges småföretagare kvinnor. Annorlunda sagt så 
står alltså kvinnor för mindre än en fjärdedel av företagandet i Sverige 
(Tillväxtverket, 2009). Den offentliga sektorn skuldbeläggs ofta för detta låga 
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tal och beskrivs som en av orsakerna till att så få kvinnor driver företag. Tesen 
som drivs bygger på att majoriteten av de anställda inom offentlig sektor är 
kvinnor. Denna sektor har länge styrts som ett monopol, något som sannolikt 
varit ett hinder för den som vill starta eget (Dahlman, 2004) då forskning visar 
att många startar företag inom branscher där de har tidigare erfarenhet 
(Shane, 2000; Sundin & Holmquist, 1989). Slutsatsen är således att då den 
offentliga sektorn domineras av kvinnor så kommer en omvandling 
(privatisering) av sektorn att frigöra dessa kvinnor till förmån för företagandet 
och välfärden i Sverige. Sundin och Tillmars (2010) studie av äldrevården 
visar dock att omvandlingen snarare lett till en maskulinisering av 
företagandet i denna bransch. 
 
Denna potential av kvinnor som företagare finns även inom veterinär-
professionen (Jmf Henry, Baillie, & Treanor, 2010) som under de senaste 50 
åren har feminiserats numeriskt1 (Jmf Bolton & Muzio, 2008). Från att ha varit 
en profession helt dominerad av män utgörs nu majoriteten av studenterna 
vid den svenska veterinärutbildningen av kvinnor; till de 100 platserna antogs 
85 kvinnor och 15 män år 2008 (SCB Statistisk årsbok). Detta är en trend som 
är ett internationellt fenomen vad gäller veterinärprofessionen och står att 
finna i övriga Europa samt västvärlden (Lofstedt, 2003; Maines, 2007; 
Östensson, 2010).  
 
Parallellt med den numeriska feminiseringen har det skett en omvandling av 
den svenska jordbrukssektorn och därmed även djurhållningen i Sverige. 
Omvandlingen av jordbrukssektorn kan ses som ett uttryck för det svenska 
samhällets tjänstefiering där man frångått jordbruk, fiske och grovarbete som 
bas för ekonomin till en ekonomi som idag till stor del baseras på service och 
tjänster (Ekstedt & Sundin, 2006). För djurhållningen i Sverige har detta 
inneburit ett skifte i fokus från lantbruksdjur (kor, får, grisar etc.) till 
sällskapsdjur (hund, katt, häst etc.) (SOU, 2007:24). I ovan nämnda artikel i 
Dagens industri åtföljs, talande nog, rubriken ”Riskkapitalets nya patient” av 
en bild på en hund.   

                                                 
1 I denna studie väljer jag att använda mig av benämningen numerisk feminisering 
(inspirerat av Bolton & Muzio, 2008) för att beteckna den förändring i antal män och kvinnor 
som har skett inom veterinärprofessionen. Detta bör ej förväxlas med feminisering i 
betydelse att professionen antagit feminina karaktärsdrag. 
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Kvinnors företagande 
Kvinnors företagande kan ses som ett omfattande och växande fenomen som 
har följt i spåren av omvandlingen från ett industri- till ett tjänstesamhälle 
(Holmquist & Sundin, 2002b). Forskare har dock konstaterat att kvinnors 
företagande är bristfälligt studerat (de Bruin, Brush, & Welter, 2006). 
Konstaterats har även att den forskning som faktiskt bedrivs behöver ny 
inriktning då den har en tendens att återge föreställningar om kvinnan som 
den andra och hennes företagande av mindre betydelse (Ahl, 2006; Bruni, 
Gherardi, & Poggio, 2004).  
 
Kvinnors företagande kan även beskrivas utifrån begreppen osynlighet, 
mångfald och anpassning (Sundin & Holmquist, 1989). Osynligt på så sätt att 
kvinnorna inte finns representerade i register och statistik av olika 
anledningar (exempelvis på grund av att deras företag är för små).2 Präglat av 
mångfald då det uppvisar lika stor variation som mäns företagande vad gäller 
exempelvis branschval, lokalitet och företagsstorlek. Dessutom präglas 
kvinnornas företagande av en anpassning till olika omständigheter, inte minst 
vad gäller familjesituationen. Omsorg om familjen är ett ofta angivet motiv till 
valet att starta företag (Sundin & Holmquist, 1989). Ett annat vanligt motiv till 
att starta företag som ofta förs fram för både män och kvinnor är arbetslöshet 
(Hughes, 2003). Studier har visat att begreppen osynlighet, mångfald och 
anpassning än idag är valida (Achtenhagen & Tillmar, 2013). 
 
Mellan profession och företagande 
Föremål för denna studie är kvinnor som är företagare i veterinärprofessionen. 
Mycket tyder på att veterinärsektorn har stor potential för företagande, inte 
minst intåget av riskkapitalister. Frågan är då i vilken utsträckning denna 
potential även gäller kvinnorna inom veterinärprofessionen? Holmquist och 
Sundin (1989) visar att kvinnors företagande, i jämförelse med mäns, har lägre 
omsättning och färre anställda. Kvinnors företagande är också osynliggjort i 
forskningen där det ses som mindre betydelsefullt än mäns (Ahl, 2004). Det 
föreligger därmed ett behov av forskning om kvinnors företagande och 
jämställdhet. I och med den stora tilltron till företagande och då särskilt 
kvinnors företagande som räddaren i nöden för den svenska välfärden menar 

                                                 
2 Detta dilemma återstår i skrivandes stund då det fortfarande är svårt att få fram 
könsuppdelad statistik när det gäller företagande (Jmf Holmquist & Wennberg, 2010) 
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jag att det är viktigt att närmare studera vilka förutsättningar som faktiskt 
finns för detta företagande. 
 
Forskning har även visat, mer generellt, att där kvinnor går in (i en profession 
eller bransch exempelvis) går makten och i vissa fall även pengarna ut (SOU, 
1990:44; Teigen, 1991). I och med veterinärprofessionens numeriska 
feminisering men även ökningen av företag och deras lönsamhet i 
veterinärsektorn så torde förutsättningar här, om någonstans, vara goda? Eller 
är de kanske bara annorlunda? 
 
Forskning om företagande och forskning om profession har tidigare korsat 
vägar i bland andra Javefors Grauers (2002) avhandling om företagarpar 
(fokus låg här på advokater och köpmän). Studien visade bland annat att 
professionstillhörigheten bidrog till att modifiera genussystemets uttryck. De 
kvinnliga advokaterna synliggjordes och gynnades av att ha beviljats inträde i 
advokatsamfundet då de blev dubbelt synliga – såsom företagare och 
legitimerade advokater. Studien indikerar att kvinnors företagande kan 
gynnas av att ha knytning till en profession.  
 
Kontextens betydelse 
Företagande har länge setts som något positivt och även länge accepterats som 
något som utförs och därmed också studeras på individnivå (Blackburn & 
Kovalainen, 2009). Granovetter (1985) menar dock att ekonomiska och 
entreprenöriella aspekter kopplas samman via social inbäddning och att varje 
individ är inbäddade i, och därmed del i, sin omgivning. Även Sundin och 
Holmquist (1989) menar att företagande måste ses i sitt sociala sammanhang. 
Detta i och med att kontexten kan vara både en tillgång och en belastning för 
företagandet. Annorlunda sagt så förser kontexten individen med möjligheter 
samt sätter gränser för dennes handlingar. Vikten av att kontextualisera 
företagande och att detta kan bidra till en djupare förståelse av både kvinnors 
och mäns företagande förs även fram av Brush, de Bruin och Welter (2009). Jag 
vill i denna studie sälla mig till skaran som sätter in individen och dennes 
företagande i en kontext. I denna studie är även veterinärprofessionen i sig en 
viktig del av kontexten. Utifrån ovanstående angivna förändringar finner jag 
det relevant att närmare studera företagandet och på vilka villkor det bedrivs 
inom veterinärprofessionen.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att problematisera förutsättningarna för kvinnors 
företagande i en profession.  Professionen som fokuseras är veterinär-
professionen mot en bakgrund av en samhällelig och sektoriell omvandling.  
 
Syftet uppfylls genom en totalstudie av samtliga kvinnor som är företagare 
och veterinärer inom Östergötlands län.  
 
Frågeställningar 
 
1, Hur beskriver veterinärerna valet att bli veterinärer och företagare samt 
förutsättningarna för företagande inom professionen? 
 
2, Vilka möjligheter och hinder uppstår i företagandet? 
 
Med avsikten att söka svar på ovanstående frågeställningar har empiri av tre 
slag samlats in inom ramen för denna studie. Genom en kontext- och 
litteraturstudie har jag fördjupat mig i veterinärprofessionens organisation 
men även i relevant forskning. En kartläggning av företag med inriktning mot 
veterinärverksamhet har även genomförts med hjälp av databaser. Slutligen 
har tio semistrukturerade intervjuer med företagande kvinnor tillika 
veterinärer genomförts. Avgränsningen för såväl kartläggning som intervjuer 
har varit Östergötlands län.  
 
Företagande används i denna studie i betydelse av att driva företag, ej att 
förväxla med ”att företa sig något”. De intervjupersoner som valts ut för 
studien har definierats som företagare såsom operativa företagsledare i 
betydelsen av att de står som ägare för företaget samt själva arbetar i företaget. 
Ytterligare ett urvalskriterie har varit att intervjupersonen är legitimerad och 
yrkesverksam veterinär.  
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Studiens fortsatta disposition 
Föreliggande studie är uppdelad i fyra delar. Den första delen består av detta 
introduktionskapitel (kap. 1) men även ett kapitel som ger läsaren en 
bakgrund till, och fördjupad kunskap av, veterinärprofessionen i Sverige (kap. 
2). Efter detta följer ett metodkapitel (kap. 3) där jag diskuterar kring 
vetenskapsteoretiska och metodologiska ställningstaganden men även redogör 
för det praktiska tillvägagångssättet. Jag vill redan här göra läsaren 
uppmärksam på att tillvägagångssättet som beskriver tillkomsten av kapitel 2 
alltså står att finna i kapitel 3. Jag bedömer det dock som viktigt att tidigt ge 
läsaren information om veterinärsektorns och -professionens historik och 
organisation.  
 
Den andra delen utgör studiens teoretiska referensram. Denna är uppdelad i 
tre kapitel med fokus på företagande (kap. 4), profession (kap. 5) och genus 
(kap. 6). Dessa kapitel bygger på varandra och läses med fördel i följd.  
 
Den tredje delen består av en inledande sammanfattning av den genomförda 
kartläggningen samt två empiriskt orienterade kapitel. I det första kapitlet 
presenteras fyra av intervjupersonerna i form av porträtt (kap. 7). Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande matris över samtliga intervjupersoner. Nästa 
kapitel är en sammanställning av den intervjubaserade empirin och utgår ifrån 
föreliggande forskningsfrågor (kap. 8).  
 
Den fjärde och sista delen består av ett analyskapitel (kap. 9) följt av ett kapitel 
med slutsatser från studien samt förslag till fortsatt forskning (kap. 10).  
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Kapitel 2: Bakgrund 
 
 
Detta kapitel bygger på dokumentstudier och syftet är att ge läsaren en 
nyanserad backgrund till den svenska veterinärprofessionens historia och 
organisation. Referenserna är därmed av varierande sort och inkluderar såväl 
officiella dokument, organisationsdokument, offentlig statistik samt 
massmedia. Ytterligare information om detta står att finna i nästkommande 
kapitel angående metod (kap. 3).  
 
Veterinärprofessionen i Sverige – Kort historik 
Ursprunget till den svenska veterinärprofessionen uppstod i kölvattnet av de 
smittsamma farsoter bland lantbruksdjur som drabbade Europa under 1700-
talet (Hallgren, 1962). Dessa farsoter utsatte såväl ekonomin som 
livsmedelsförsörjningen i de europeiska länderna för stora påfrestningar och 
satte ljuset på behovet av en yrkeskår som kunde hantera liknande problem i 
framtiden. Enligt vissa beräkningar dog ca 200 miljoner nötkreatur i 
boskapspest i Europa under detta århundrade (SOU, 2007:24). 
 
Den första regelrätta veterinärutbildningen i världen startades i Frankrike 
1762 och året efter beslutade den svenska staten att sända tre stipendiater att ta 
del av utbildningen (Jönsson, 2010).  En av dessa stipendiater; Peter Hernqvist, 
anses allmänt vara den svenska veterinärprofessionens grundare. Hernqvist 
fick, efter avklarad utbildning, i uppdrag av Kung Gustaf III att starta 
veterinärinrättningen i Skara 1775. Detta i samband med att Hernqvist 
framgångsrikt behandlat ett utbrott av en dödligt smittsam sjukdom bland 
hästar vid två av statens stuterier. Under sin livstid utbildade Hernqvist ca 150 
st. veterinärer (Hallgren, 1962). 
 
Flera veterinärer sökte sig under 1800-talet till krigsmakten (Hallgren, 1962). 
Den vanliga beteckningen för dessa blev Hovslagare. För att dryga ut den 
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ringa lön veterinärerna erhöll från staten bedrev de även viss praktik på 
lantbrukets djur. Några blev också praktiserande veterinärerna och fick 
anställning av socknar samt på större gårdar och bruk. Till en början hade 
dock de utbildade veterinärerna det svårt att klara konkurrensen av okunskap, 
kvacksalveri och ”kloka gummor”. Att kombinera veterinäryrket med att vara 
klockare i ett pastorat var ett vanligt sätt för den tidens veterinärer att trygga 
sina inkomster. Detta var en medveten strategi från Hernqvist sida, som i sin 
veterinärundervisning även utbildade sina elever till klockare. Tanken var att 
försäkra sig om att eleverna efter utbildningens slutförande skulle ha 
möjlighet till en fast inkomst, tjänstebostad och även att de socialt 
arrangerades in i samhället (Hallgren, 1962).  
 
Utbyggnaden av en organiserad veterinärverksamhet bidrog hushållnings-
sällskapen till i stor utsträckning (SOU, 2007:24). Hushållningssällskapen 
uppkom under 1700 – talet och målsättningen med dessa organisationer var 
att intressera bönder för nya och bättre odlingsmetoder samt att främja 
djurskötseln3 (Nationalencyklopedin, 2012). De veterinärdistrikt som bildades 
under 1800-talets första hälft avlönades delvis av hushållningssällskapen, 
landsting och kommuner (SOU, 2007:24).  
 
1830 ålades varje län i Sverige att anställa minst en veterinär för att hjälpa 
provinsialläkarna med bekämpningen av smittsamma djursjukdomar (SOU, 
2007:24). Syftet med åläggandet var att etablera en rikstäckande 
veterinärservice. I och med detta uppkom så småningom den så kallade 
Länsveterinärkåren. Under 1800-talets senare hälft bearbetades frågan om 
statliga bidrag till praktiserande veterinärer vid flera tillfällen. Först efter 
sekelskiftet infördes dock statsbidrag till veterinär verksamhet. Innan dess, 
1877, etablerades de första distriktsveterinärerna med tjänstgörings-skyldighet 
och tjänsteårsbeskrivning. För att få ett fastare grepp om 
distriktsveterinärverksamheten så förstatligades den 1934. Föresatsen från 
statens sida var att underlätta en likformig drift i hela landet. Detta bidrog i 

                                                 
3 Till finansiering fick hushållningssällskapen under lång tid statligt stöd för sin rådgivnings- 
och serviceverksamhet till lantbruket. Detta statsstöd drogs dock in 1967 och verksamheten 
togs istället över av lantbruksnämnderna. Sedan dess har sällskapen verkat på egen hand 
och beskriv som en länsvis organiserad sammanslutning som befinner sig i gränslandet 
mellan privat och offentlig sektor (Nationalencyklopedin, 2012).  
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mycket stor utsträckning till den tradition och standard vi har i Sverige vad 
gäller smittskydd, sjukdomsbekämpande och djurskydd. Dessutom har sedan 
dess en riks- och dygnsomfattande veterinärservice kunnat erbjudas till en 
bestämd taxa (SOU, 2007:24).   
 
Översikt av statliga myndigheter 
Vid dags dato (2012) så utgörs den svenska veterinärprofessionen av 2229 
yrkesverksamma veterinärer. Av dessa är 1623 kvinnor och 606 män (Saco, 
2012). För att få en översikt över dessa veterinärers organisering ska jag nedan 
redogöra för de statliga myndigheter som är kopplade till veterinärssektorn.  
 
De statliga myndigheterna som är involverade i den svenska veterinärsektorn 
är Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Ansvarsnämnden för 
djurens hälso- och sjukvård samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 
Som statlig aktör räknas även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Av dessa 
aktörer är det de tre förstnämnda som har någon form av tillsynsansvar: 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt Länsstyrelserna.  
 
 
Tabell 2-1: Statliga myndigheter avseende veterinärverksamhet 

 
Med tillsynsansvar övriga 

Jordbruksverket 
Beteckning: Distriktsveterinärer 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 

Länsstyrelsen 
Beteckning: Länsveterinär 

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och 
sjukvård 

Livsmedelsverket 
Beteckning: Besiktningsveterinärer 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

 
 
Jordbruksverket 
Jordbruksverket är en förvaltningsmyndighet inom jordbruket samt 
regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska 
området (Jordbruksverket, 2012). Jordbruksverket har en central tillsyn av 
veterinär yrkesutövning. Dessutom ansvaras för smittskyddsorganisationen 
inom djurhållningen och för att lagstiftning om smittsamma djursjukdomar 
följs. Utöver detta utfärdar Jordbruksverket även veterinärlegitimation. 
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Uppdraget om central tillsyn av yrkesutövning ligger under avdelningen för 
djurskydd och hälsa (Chef Distriktsveterinärernas huvudkontor). 
Jordbruksverket är även chefsmyndighet för distriktsveterinärerna, vars 
organisation ligger som en särskild avdelning inom myndigheten 
(Jordbruksverket, 2012).  
 
Länsstyrelsen 
I Sverige finns 21 länsstyrelser (SOU, 2007:24). De är regionala, statliga 
myndigheter och arbetar utifrån den grundläggande uppgiften att vara statens 
företrädare i regionerna och samordnare i de frågor som staten ålagt dem. I 
varje länsstyrelse finns en eller flera länsveterinärer, som har 
myndighetsuppgifter på regional nivå när det gäller att exempelvis säkerställa 
och samordna veterinära resurser i länet.  Länsstyrelserna har även ansvar för 
förebyggande smittskydd för djur, samt leder och samordnar bekämpning av 
vissa allvarliga smittsamma djursjukdomar. Länsstyrelserna lyder under 
finansdepartementet (SOU, 2007:24).  
 
Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket är en central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. 
Verket sorterar under Landsbygdsdepartementet och dess övergripande mål 
är bland annat att konsumenterna ska få säkra livsmedel men även att 
säkerställa redlighet i livsmedelshantering. Inom verksamhetsgrenen ”Säkra 
Livsmedel” ligger resultatområdet köttbesiktning. Denna köttbesiktning utförs 
i huvudsak av besiktningsveterinärer anställda av Livsmedelsverket vid 
landets slakterier. Tillsyns- och kontrollverksamheten finansieras i huvudsak 
genom avgifter (Livsmedelsverket, 2012; SOU, 2007:24).  
 
SVA 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en veterinärmedicinsk expert och 
uppdragsmyndighet som ska verka för god djur- och folkhälsa. SVA är en 
myndighet under landsbygdsdepartementet och kan beskrivas som ett 
kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de 
sprids – mellan djur, till människan och i miljön. Generaldirektören för SVA 
tillsätts av regeringen (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2012).  
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Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
Ansvarsnämndens huvuduppgift består i att pröva ärenden där veterinärer i 
sin yrkesutövning ansvarar för felbehandling av djur eller felaktigt intygande. 
Felaktigheterna ska ha begåtts utifrån veterinärmedicinska utgångspunkter då 
nämnden inte prövar frågor utanför detta område. Ansvarsnämnden prövar, 
på uppdrag av Jordbruksverket, även frågor om återkallelse av legitimation. 
Från den 1 januari 2010 utvidgades ansvarnämndens uppdrag till att även 
pröva ärenden rörande bland annat legitimerade djurskötare och godkända 
hovslagare (Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, 2012).  
 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges lantbruksuniversitet är en akademisk utbildnings- och forsknings-
instans som ansvarar för forskning och utbildning inom biologiska 
naturresurser och biologisk produktion. Verksamheten fokuserar områden 
som jordbruk, skogsbruk, livsmedelsindustri, miljövård, veterinärmedicin och 
bioteknik. Universitetet är inrättat under landsbygdsdepartementet. Under 
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ligger veterinär-
programmet. Utbildningen omfattar 5,5 års studier á 330 högskolepoäng. 
Intaget till de 100 platserna sker en gång per år (Sveriges Lantbruksuniversitet, 
2012).  
 
Splittrad myndighetsstruktur 
Myndighetsstrukturen, såsom ovan indikeras, för den svenska veterinär-
professionen kan beskrivas som splittrad organisatoriskt; både horisontellt och 
vertikalt (SOU, 2007:24). I ett horisontellt perspektiv är exempelvis ansvaret 
för djur- respektive livsmedelsfrågor delat mellan Jordbruksverket och 
Livsmedels-verket. I ett vertikalt perspektiv är exempelvis länsstyrelserna 
regionalt ansvariga för tillsynen av veterinär yrkesutövning, samtidigt som 
Jordbruksverket är nationellt ansvarig för denna tillsyn.  
 
Sveriges Veterinärförbund 
Sveriges veterinärförbund (SVF) är veterinärernas egen intresseorganisation 
och ett yrkesförbund för veterinärer och veterinärstuderande. Syftet med 
verksamheten är bland annat att främja veterinäryrkets utveckling, den 
vetenskapliga utvecklingen inom det veterinärmedicinska området samt 
medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Här organiseras både 
egenföretagande och anställda veterinärer inom samtliga veterinära områden. 
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Förbundet tar även fram branschregler såsom etiska regler för veterinär 
verksamhet, regler för intygsskrivning samt för djurmottagningar (SOU, 
2007:24). 
 
Distriktsveterinärorganisationen (DVO) 
De statliga distriktsveterinärernas verksamhet finansieras i huvudsak med 
avgifter och statliga anslag. År 2005 omsattes sammanlagt 400 miljoner kronor 
varav ca 94 miljoner var statliga anslag (SOU, 2007:24).  
 
DVO arbetar rikstäckande och finns på omkring 100 platser i landet. Vid dags 
dato (mars 2012) består distriktsveterinärerna av ca 340 veterinärer samt 100 
veterinärassistenter och djursjukvårdare. Sverige är indelat i fyra regioner och 
varje region leds av en regionchef (se bilaga 1 för organisationsschema). En 
region består av flera praktikområden (totalt ca 34 praktikområden i Sverige). 
Varje praktikområde leds av en klinikchef som är ansvarig inför regionchefen. 
Varje praktikområde i sin tur består vanligen av flera mottagningar. Varje 
mottagning ansvarar för att ge service främst inom sitt eget geografiskt 
fastställda område (Jordbruksverket, 2012).  
 
Uppdraget till de statliga distriktsveterinärerna är i huvudsak att (SOU, 
2007:24): 
 

- Svara för en kostnadseffektiv riks- och dygnstäckande akut 
djursjukvård och djurhälsovård 

- Som första prioritet inom djurhälsovården svara för lantbrukets djur och 
för hästar inom jord- och skogsbruket 

- Utföra s.k. officiella veterinäruppdrag inom ramen för Sveriges EU-
medlemskap och vid handel med tredje land 

- Se till att den förebyggande djurhälsovården och epizootiberedskapen4  
är god och att deltagandet i kontroll- och bekämpningsprogram i 
samarbete med näringen är effektivt  

 

                                                 
4 Med epizooti menas en smittsam djursjukdom som sprids genom smitta bland djur eller 
från djur till människa och som utgör ett potentiellt, alvarligt hot mot människors och djurs 
hälsa eller som kan medföra allvarliga ekonomiska förluster för samhället (SOU 2007:24).  
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I distriktsveterinärernas uppgift ingår även att hålla beredskap för landets 
smittskydd. Om en smittsam djursjukdom bryter ut ska de snabbt kunna 
organisera och genomföra insatser på fältet något som underlättas av att de 
finns representerade på många platser över hela landet (SOU, 2007:24).  
 
Statistik visar att antalet distriktsveterinär i Sverige under tidsperioden 1978 – 
2004 har varit förhållandevis jämnt. Som mest fanns det 359 
distriktsveterinärer år 1986 och som minst 241 distriktsveterinärer år 1997. Vad 
gäller könsfördelningen inom organisationen så var 60 % av alla 
distriktsveterinärer kvinnor år 2004.  
 

 
Figur 2-1 
 
Källa: SCB Historisk Statistisk årsbok. 1978-2005  
Kommentar: Från 2006 fram till dags dato finns ett glapp i informationen i SCBs statistiska 
årsbok. På grund av detta sträcker sig statistiken endast fram till 2004. För åren 1999 samt 
2000 saknas värden i SCBs statistik.  
 
Distriktsveterinärerna är, så som beskrivits ovan, en rikstäckande aktör. Deras 
delar av marknaden har dock geografiska aspekter. Distriktsveterinär-
organisationen är en betydande aktör på de regionala marknaderna men har i 
princip monopol på marknaderna för veterinär fältverksamhet i stora delar av 
Norrland (SOU, 2007:24).  
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DVO arbetar med såväl lantbrukets djur, hästar som sällskapsdjur5. 
Verksamheten har dock kommit att alltmer avse djursjukvård för 
sällskapsdjur och häst (SOU, 2007:24), djur som inte är en del av lantbrukets 
produktionsmedel. Mellan åren 2000 – 2005 minskade distriktveterinärernas 
djursjukvård avseende lantbruksdjur från 39 till 28 %. Under samma period 
skedde en ökning av andelen sällskapsdjur från 45 till 53 % och andelen häst 
från 16 till 19 % (SOU, 2007:24).  
 
Rekryteringen till distriktsveterinärerna har under senare år varit 
problematisk. Organisationen har en relativt hög personalrörlighet och senare 
år har den även präglats av många pensionsavgångar. Dessutom råder för 
tillfället en brist på veterinärer. Ytterligare en del av situationen som 
Jordbruksverket framhåller är att allt fler unga kvinnor blir 
distriktsveterinärer. Något som menas leda till ett stort behov av vikarier på 
grund av många föräldraledigheter. Problemen med nyrekrytering är särskilt 
svårlösta i landets norra delar samt andra glesbygdsområden, så som 
Värmland (SOU, 2007:24).  
 
I efterdyningarna av en omorganisation 
1995 genomfördes en av de större omorganisationerna av DVO (SOU, 2007:24). 
Omorganisationen föregicks av en statlig utredning 1992 (SOU, 1992:88) och i 
samband med denna utredning lades ett förslag om avveckling av DVO. Detta 
då kostnaderna för organisationen ansågs alltför höga. Någon avveckling blev 
dock aldrig aktuell och utredningen lades till handlingarna. Istället beslutades 
om en omorganisation vars huvudsyfte var att göra DVO mer 
kostnadseffektivt. Detta skulle bland annat åstadkommas genom ett nytt 
lönesystem samt att veterinärstationer inrättades i hela landet (SOU 2007:24). 
Förändringarna genomfördes i snabb takt och medförde några negativa 
effekter, bland annat uppstod irritation i delar av DVO (SOU, 2007:24). Följden 
                                                 
5 Den indelning som är vanligast, vad gäller arbetsområden inom veterinärprofessionen 
utifrån djurslag, är Hästar, Sällskapsdjur samt Animalieproduktion. Benämningen 
Animalieproduktion används bland annat i Jordbruksverkets årsredovisningar. En alternativ 
och enklare benämning som i huvudsak har samma innebörd är Lantbruksdjur. Övriga 
indelningar är stordjur samt smådjur (där häst ingår i kategorin stordjur), samt lantbruksdjur 
och sällskapsdjur (där häst ingår i kategorin sällskapsdjur). Jag kommer i denna studie att 
använda mig av indelningen Lantbruksdjur, sällskapsdjur samt häst.  
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blev ett omfattande avhopp av distriktsveterinärer från DVO då ca 100 
distriktsveterinärer valde att lämna organisationen. Dessa 100 utgjorde en 
tredjedel av samtliga anställda distriktsveterinärer i landet (Jordbruksverket, 
2005). 
 
Konkurrens mellan det privata och offentliga 
Den genomgripande förändringen inom DVO under 1990-talet förde med sig 
motsättningar och ett negativt arbetsklimat mellan distriktsveterinärer och 
privatpraktiker (SOU, 2007:24). Grunden till det utbredda missnöjet i 
veterinärkåren var de rådande villkoren för veterinär verksamhet och då 
framför allt de olika villkoren för statlig respektive privat verksamhet (SOU 
2007:24). Problemställningarna handlade framför allt om:  
 

- De olika ekonomiska villkoren för privat och statlig veterinär-
verksamhet 

- Att de statliga distriktsveterinärerna ökade sin verksamhet med 
sällskapsdjur och hästar, som traditionellt varit de privatpraktiserande 
veterinärernas ansvarsområde 

 
Riksdagens revisorer (2002/03:4) granskade på eget initiativ 2002 
förhållandena på veterinärmarknaden. De konstaterade att distrikts-
veterinärernas verksamhet inte på något avgörande sätt avvek från den 
verksamhet som bedrevs av privatpraktiserande veterinärer. Däremot låg en 
betydande skillnad i att de statliga distriktsveterinärerna fick bidrag för att 
driva sin verksamhet. Den privata verksamheten måste däremot drivas helt på 
marknadens villkor. Dessutom hade de statliga distriktsveterinärerna börjat 
behandla sällskapsdjur i allt större utsträckning. Något som av tradition 
tidigare skötts av privatpraktiserande veterinärer (Riksdagens Revisorer, 
2002/03:4; SOU, 2007:24).  
 
Under 2007 lades en veterinärutredning (SOU, 2007:24) fram där en 
privatisering av den statliga distriktsveterinärorganisationen föreslogs. 
Utredningen förslog en privatisering i två etapper med början i landets södra, 
djurtätaste delar. Avsikten var att erbjuda personalen att överta 
veterinärstationerna, inklusive fordon och inventarier. På sikt var tanken att 
den kliniska veterinärverksamheten i statlig regi skulle komma att avvecklas i 
hela landet, något som dock förutsatte att försörjningen av veterinärtjänster 
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kunde säkerställas genom privata aktörer. Huvuddelen av utredningens 
remissinstanser var dock kritiska till förslaget.  
 
Livsmedelsekonomiska institutet (2008), på begäran av Jordbruks-
departementet, utredde vidare den veterinära organisationen och förslog att 
den statliga distriktsveterinärorganisationen skulle öppnas för privat-
praktiserande veterinärer. Genom avtal och ekonomisk ersättning skulle 
privatpraktiserande fältveterinärer åta sig att delta i den verksamhet som 
utförs av distriktsveterinärerna. Förslaget byggde på att Jordbruksverket 
genom ett offentligt förfarande skulle erbjuda privatpraktiserande veterinärer 
att ingå avtal om att delta i jour/beredskap, epizootiberedskap och offentliga 
uppdrag. På detta vis skulle den statliga veterinärverksamheten gradvis 
öppnas upp för privata aktörer i den takt som marknadens aktörer åtog sig 
uppdragen (Livsmedelsekonomiska institutet, 2008).  
 
Behovet av statliga veterinärer som basen i smittskyddsorganisationen 
bedömdes vara ca 150 st. Dessa skulle då vara snabbt tillgängliga vid 
sjukdomsutbrott. I daglig verksamhet skulle dessa arbeta som allmän-
praktiserande distriktsveterinärer. Den statliga smittskyddsorganisationen 
skulle kompletteras med privata veterinärer som genom avtal åtog sig att delta 
i smittskyddsarbete. Tanken var att basen à 150 st. statliga veterinärer skulle 
göra att smittskyddet inte blev lika känsligt om de som ingått avtal inte ställde 
upp (Livsmedelsekonomiska institutet, 2008; Regeringens proposition 
2008/09:211).  
 
Upphandling av veterinärjourberedskap har inletts av jordbruksverket i och 
med 2010. Under 2011 genomförde Jordbruksverket 7 upphandlingar av 
jourverksamheten i 6 områden. Distriktsveterinärerna tilldelades samtliga 
uppdrag (Jordbruksverket, 2011b).  
 
Företagandets utveckling 
Den privata delen av den svenska veterinärsektorn kan beskrivas som 
heterogen då den består av aktörer av flera olika slag och storlek, organiserade 
i olika driftformer och med en varierande ägarstruktur (SOU, 2007:24). 
Veterinärerna i den privata sektor är i nästan lika hög grad anställda (49 %) 
som de är egna företagare (51 %). Den privata delen av veterinärsektorn har 
sedan 1980-talet expanderat i snabb takt, både vad gäller antalet företag och 
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deras nettoomsättning. Statistik visar att medan antalet distriktsveterinärer i 
landet har varit i princip oförändrat sedan 1980-talet har antalet privat-
praktiserande veterinärer 1978 – 2004 ökat kraftigt (SCB statistisk årsbok, 1978-
2005).  
 

 
 
Figur 2-2 
 
Källa: SCB Historisk Statistisk årsbok. 1978-2005 
Kommentar: Från 06 fram till dags dato finns ett glapp i informationen i SCBs statistiska 
årsbok. På grund av detta sträcker sig statistiken endast fram till 2004. För åren 1999 samt 
2000 saknas värden i SCBs statistik.  
 
Som vi kan se av ovanstående tabell har antalet privatpraktiserande 
veterinärer mer än sexfaldigast sedan 1978. Antalet kvinnor har varit relativt 
jämnt genom åren med mellan 30-50 % av det totala antalet. Den 
internationella trenden är att majoriteten med eget företag inom 
veterinärprofession är män (Henry et al., 2010).  
 
Statistik visar även att det har skett en kraftig ökning i nettoomsättning för 
privata veterinärkliniker under åren 1997 – 2010. Från en nettoomsättning 1997 
på 687 miljoner kronor till nära 3,2 miljarder kronor i Sverige 2010.  
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Figur 2-3 
  
Källa: Utdrag från SCB:s statistikdatabas 
Kommentar: Tresiffrig SNI-kod för veterinärkliniker: 75.0 samt 85.2 
 
Veterinärsektorn betecknas av att den består av många små företag (SOU, 
2007:24). Sammanlagt sex aktiebolag hade 2005 fler än femtio anställda. 
Trenden är att de största företagen har blivit större under senare tid och de 
minsta har blivit mindre. Detta gäller både räknat i antal anställda som i fråga 
om omsättning. Trenden med veterinärkliniker i Sverige är dock överlag att 
antalet ökar (se figur 2-4 nedan). 
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Figur 2-4 
 
Källa: Utdrag från SCB:s statistikdatabas 
Kommentar: Femsiffrig SNI-kod för veterinärkliniker: 75.000 samt 85.200 
 
Enligt Statens offentliga utredning (2007:24) bedriver ca 15 % av de 
privatpraktiserande veterinärerna verksamhet utan regelbundet samarbete 
med kollegor.  Veterinärernas inriktning fokuserar mestadels sällskapsdjur 
men allmänpraktik som omfattar häst och lantbruksdjur förekommer också 
(SOU, 2007:24). 
 
Djurhållningens omvandling 
En förklaring till den ovan redovisade expansionen med antal företag och 
omsättning kan stå att finna i den förändrade djurhållningen i Sverige. Denna 
förändrade djurhållning handlar främst om lantbrukets djur men även om 
sällskapsdjur och häst. I princip alla slag av lantbruksdjur har minskat 
betydligt i antal under de senaste 25 åren. Antalet grisar i Sverige minskade 
med drygt 33 % mellan 1980-2005. Mjölkkornas tillbakagång är extra 
iögonfallande med en minskning med nästan 40 % under perioden 1980-2005. 
Antalet nötkreatur totalt har minskat med ca 15 % under samma period (SOU, 
2007:24). Antalet hundar och katter i Sverige uppgick 2006 till 729 000 
respektive 1 256 000. Båda rasers antal förväntas dessutom fortsätta att öka. 
Vad gäller katter handlar det om att intresset för raskatter stiger (Manimalis, 
2009).  
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Bland lantbruksdjuren har det även skett en förändring i att det 
genomsnittliga antalet kor per besättning6 har ökat kraftigt, även om beståndet 
i landet i stort har minskat. 1980 bestod en genomsnittlig kobesättning av cirka 
15 kor. Tjugofem år senare (2005) uppgick det genomsnittliga antalet kor i en 
besättning till 46 st. I intervjuer med veterinärer i samband med veterinär-
utredningen framkom att detta sågs som en positiv utveckling då det sågs som 
fördelaktigt att spendera en hel dag vid en stor besättning snarare än att åka 
runt till flera mindre besättningar (inte sällan med stort avstånd emellan) 
(SOU, 2007:24). 
 
Samtidigt med minskningen av lantbruksdjur har efterfrågan på djursjukvård 
för sällskapsdjur ökat avsevärt. Hushållen i Sverige köpte 2004 veterinär-
tjänster för 1,2 miljarder kronor. Enligt SOU (2007:24) har denna konsumtion 
mer än tredubblats i löpande priser sedan 1993 och utifrån fasta priser med år 
2000 som basår har konsumtionen ökat med 110 %.  
 
Denna ökning i konsumtion av veterinärtjänster kan inte enbart tillskrivas att 
gruppen sällskapsdjur har blivit större till antal. Antalet vårdinsatser per djur 
har nämligen också ökat dramatiskt. Detta kan förklaras med att det är nya 
kategorier av djurägare som tillkommit, som saknar erfarenhet av att äga djur. 
Trenden i Sverige och övriga världen är att sällskapsdjuren ses mer som 
jämbördiga familjemedlemmar än tidigare samtidigt som kunskapen om 
djuren har blivit allt sämre. Detta innebär att djurägarna blir alltmer benägna 
att söka vård för sina djur när de är sjuka (SOU, 2007:24). 
 
En ökning av sällskapsdjur som är försäkrade beskrivs som ytterligare en 
anledning till att antalet vårdinsatser har ökat. Omkring 80 % av alla hundar 
är numera försäkrade rapporteras i veterinärutredningen (SOU, 2007:24). 
Denna andel av försäkrade hundar ökar dessutom löpande. Då en 
veterinärvårdsförsäkring finns betalar kunden en summa motsvarande 
självrisk till vårdgivaren medan försäkringsbolaget står för resten av 
kostnaden. Dessa försäkringar har därmed en stor betydelse för om djuren får 
vård eller avlivas (SOU, 2007:24).  
 

                                                 
6 Djurbestånd vid exempelvis en gård 



27 

 

Enligt statistik från Jordbruksverket var antalet hästar i Sverige 362 700 st. år 
2010. Detta kan jämföras med hästens storhetstid under 1920-talet då antalet 
hästar i Sverige uppgick till drygt 700 000. Detta var dock en period då hästen 
fortfarande var en viktig kraftkälla i det svenska bondesamhället. Enligt 
Jordbruksverkets statistik har det dock skett en ökning av antalet hästar i 
Sverige med 10-20 % mellan 2004 – 2010. Här påpekas även att hästantalet är 
tydligt beroende av befolkningens storlek och att länen med störst 
befolkningsmängd därmed har högst antal hästar (SOU, 2007:24).  
 
Veterinär och kvinna 
Veterinärprofessionen, såväl i Sverige som utomlands, har genomgått stora 
förändringar under 1900-talet vad gäller kön. Från att ha varit en profession 
helt dominerad av män har en omvandling sakta men säkert fört professionen 
mot en dominans av kvinnor (Maines, 2007; Östensson, 2010).  
 
Pionjärerna 
Europas första kvinnliga veterinär föddes 1888 i Finland och hette Agnes 
Sjöberg. Då det ännu inte fanns någon veterinärutbildning i Finland sökte 
Agnes den veterinärmedicinska högskolan i Dresden och erhöll efter många 
mödor och motgångar slutligen sin examen. Den 27 juli 1918 disputerade 
Agnes som den första europeiska kvinnan till doktor i veterinärmedicin 
(Helsingfors universitetsmuseum, 2011).   
 
Till veterinärutbildningen i Skara antogs den första kvinnan 1914, hennes 
namn var Waldy Bergegren (Hallgren, 1962). Waldy var den 10:e kvinnan i 
världen som blev veterinär (Östensson, 2010). Under många år var hon också 
ensam representant för sitt kön vid utbildningen (Waldy står längst till vänster 
i bilden nedan).  
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Veterinärstudenter ca 1914-1919 
Källa: Veterinärhistoriska museet, Skara 
 
Det dröjde fram till 1930-talet innan fler kvinnor slöt upp i Waldys fotspår 
(Hellberg, 1978). Utvecklingen tog fart efter ytterligare ett par decennier och 
andelen kvinnor som nya studenter tiodubblades mellan 1955 - 1970. Första 
gången som kvinnor utgjorde mer än hälften av de nya studenterna var 1973 
och i och med 1975 var det inte längre en stor sak att en kvinna sökte 
veterinärutbildningen (Östensson, 2010). Att kvinnor numera utgör en 
betydande del av studenterna antagna till veterinärutbildningen illustreras 
inte minst av bilden nedan som visar studenter i en föreläsningssituation 
under 2000-talet. 
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Veterinärstudenter 2000-talet 
Källa: Veterinärhistoriska museet, Skara 
 
Professionens numeriska feminisering 
Som vi sett tidigare så utgörs den svenska veterinärprofession av 2229 
yrkesverksamma av vilka 1623 är kvinnor och 606 är män (Saco, 2012). 
Könsfördelningen i olika åldersgrupper är fortfarande mycket olika med en 
majoritet av kvinnor bland de yngre och en majoritet av män bland de äldre 
veterinärerna. Kvinnorna utgjorde 2010 67 % av distriktsveterinärerna, 60 % 
av privatpraktikerna och 70 % av de djursjukhusanställda veterinärerna 
(Östensson, 2010). Figur 2-5 nedan visar utveckling för antalet antagna till 
veterinärutbildningen under en 10 års period. Värt att notera är att år 2006 och 
2007 nyttjades en kvotering till mäns fördel vid antagningen (mer om detta 
nedan).  
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Figur 2-5 
Källa: SCB statistisk årsbok 
 
I spåren av professionens numeriska feminisering har löneskillnaden mellan 
män och kvinnor ökat påtagligt bland de nyaste legitimerade veterinärerna 
(Östensson, 2010) och detta är en trend även internationellt (Felsted, 2000; 
Smith, 2002). Ett tänkbart skäl till detta som anges är att de unga manliga 
veterinärerna genom sitt fåtal börjat betraktas som exklusiva och därför ges 
lönefördelar (SOU, 2007:24). 
 
I samband med omorganisationen av DVO i mitten av 1990-talet 
presenterades omorganisationen i media som en fördel för kvinnliga 
distriktsveterinärer. Särskilt då för de som var småbarnsföräldrar. Fördelen 
var att omorganisationen innebar nyanställningar och även deltidstjänster. 
Eftersom 80 % av dem som då utbildade sig till veterinärer var kvinnor så 
bedömdes behovet av föräldraledighet, flexiblare scheman och deltidstjänster 
öka inom några år (Helsingborgs Dagblad, 1995a).  I artikeln med titeln 
”Veterinärer säger upp sig” (Helsingborgs Dagblad, 1995b) beskrevs 
veterinäryrket som ett ”nytt kvinnoyrke”.  
 

0

20

40

60

80

100

120

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

An
ta

l 

År 

Antal antagna till veterinärutbildning i Sverige  
1998 - 2008 

Totalt
Antal kvinnor
Antal män



31 

 

Slater och Slater (2000), Smith (2002) samt Lofstedt (2003) erbjuder tillsammans 
fyra olika förklaringar till att veterinärprofessionen har feminiserats. Slater och 
Slater (2000) menar att en stor anledning till feminiseringen av 
veterinärprofessionen kom i kölvattnet av kvinnorörelsens politiska krav på 
lika behandling. I och med detta följde att den könsbaserade diskrimineringen 
vid intaget till olika utbildningar lagstiftades bort. En förändring i 
veterinärmedicinens praktik bidrog dessutom till att mildra rädslan för 
kvinnors deltagande i professionen. Genom modern teknologi och en 
utveckling av säkrare lugnande medel så blev veterinärens fysiska styrka allt 
mer irrelevant. Smith (2002) lägger till dessa förklaringar att antalet kvinnliga 
förebilder inom yrket har ökat. Lofstedt (2003) menar dessutom att 
mediabilden av veterinärer såsom omtänktsamma och vårdande också hjälper 
till att locka kvinnor till yrket.  
 
Mäns djur och kvinnors djur? 
Samtidigt som professionen har genomgått en numerisk feminisering så 
menar Östensson (2010) att den veterinära verksamheten och den veterinära 
yrkesutövningen har blivit manligare så till vida att djurhållningen har 
rationaliserats och blivit allt mer teknik- och databaserad. Samtidigt har 
sällskapsdjuren ökat i antal och fått större betydelse i samhället. För allt fler 
människor har sällskapsdjuren blivit den sinnebild som begreppet djur står 
för. I och med detta ser Östensson (2010) att yrkets manliga sidor blivit mindre 
synliga för allmänheten. Då omsorgen och omvårdnaden allt mer präglar 
förhållningssättet till sällskapsdjuren så har detta gjort sektorn kvinnligare 
(Östensson, 2010).  
 
Kategorierna av lantbruksdjur, sällskapsdjur och häst kan även delas in 
kategorierna sociala eller ekonomiska djur (Östensson, 2010). Lantbrukets djur 
är ett tydligt exempel på ekonomiska djur i egenskap av produktionsmedel. 
Sällskapsdjur såsom hundar och katter beskrivs snarare som sociala djur där 
deras värde ligger i sällskapet de ger. Hästen beskrivs ha en mellanställning 
då den kan vara antingen ett ekonomiskt eller socialt djur. Östensson (2010) 
menar att hästen för unga flickor har en utpräglad social karaktär, medan 
hästen för män inom exempelvis hästsporten är mest ekonomisk.  
 
Det är inte ovanligt att kvinnor ses som olämpliga att behandla stordjur på 
basis av den maskulinitet som tillskrivs stordjuren (Henry et al., 2010). 
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Ovanstående indikerar dock att det är lantbrukets stordjur snarare än 
exempelvis hästen som avses här. Detta styrks också av Lowe (2010) som 
påpekar att majoriteten av arbetet med lantbruksdjur utförs av manliga 
veterinärer.  
 
Kvotering vid SLU 
Under åren 2006 och 2007 använde sig SLU av så kallad viktad lottning vid 
antagningen till veterinärutbildningen. Den viktade lottningen tillämpades 
inom gruppen för sökande med folkhögskolebetyg.  Lottningen innebar i 
korthet att ju fler sökande som var kvinnor, desto större chans för en man att 
komma in. I efterhand stämdes SLU för olaglig könsdiskriminering vid 
antagningen av 44 drabbade kvinnor. SLU fälldes sedermera för att ha 
diskriminerat kvinnliga sökande till veterinärutbildningen. Tingsrätten ansåg 
att kvinnor helt hade uteslutits från att komma in på utbildningen efter 
folkhögskolestudier (Hamrud, 2009; Jällhage, 2008-05-10) 
 
I statens yttrande i domen gavs följande som skäl till kvotering till 
utbildningen: 
 

”SLU har vid valet av underrepresenterat kön som 
skiljekriterium eftersträvat en förbättring av den studiesociala 
miljön på utbildningen. SLU har inte bortsett från 
förhållandena på arbetsmarknaden. Tvärtom har SLU upplevt 
att könsfördelningen på arbetsmarknaden utgjort ett problem. 
Det har varit svårt att rekrytera veterinärer för arbete med 
lantbruksdjur vilken kan bero på att det är fysiskt krävande. 
Kvinnorna har i större utsträckning valt att arbeta med häst 
och hund.”  

(Uppsala Tingsrätt, 2009-03-30)  
 
 
I det skäl som anges till kvoteringen ovan kan identifieras två 
huvudargument. Det ena är den studiesociala miljön och det andra är 
problematiska matchningen mellan kvinnor och lantbruksdjur. En matchning 
som sägs försvåras av det fysiskt krävande arbetet.  
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Kapitel 3: Metod i fokus 
 
 
Forskningsprocessen är sällan linjär (Jmf Alvesson & Sköldberg, 2008) och det 
har den inte varit i denna studie heller. Detta är något som läsaren bör bära 
med sig i den fortsatta läsningen. I en skriftlig beskrivning kan nämligen 
processen ges sken av att vara linjär och enkel. Något som jag alltså redan nu 
vill klargöra att den inte varit.  
 
Metodologiska ansatser 
Inom forskning är ett ofta debatterat motsatspar kvalitativ kontra kvantitativ 
metod (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ofta sätts dessa upp som varandras 
motpoler och beroende på den argumenterande forskarens övertygelse 
betonas fördelar med den ena och nackdelar med den andra. Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar dock att denna polarisering i debatten börjar avta till 
förmån för insikter om att det finns fördelar och nackdelar med båda 
metodinriktningar. Det är snarare ontologiska (läran om varande) och 
epistemologiska (läran om kunskap) ställningstaganden som är avgörande för 
god samhällsvetenskap och inte metodik, menar författarna.  
 
Ambitionen har från början varit att försöka förstå och tolka fenomenet 
kvinnors företagande i en profession. Detta är inte något som lämpat sig att 
studera genom exempelvis en enkät, utan intresset har snarare varit att ta del 
av den innebörd som människor ger fenomenet (Jmf Denzin & Lincoln, 2005 
definiton av kvalitativ metod). Detta intresse förde mig därmed mot en 
kvalitativ ansats. Den kartläggning som jag längre fram i detta kapitel kommer 
att beskriva kan dock ses som ett försteg av kvantitativ natur.  
 
Denna studie kan även benämnas som explorativ så till vida att jag hade 
begränsade kunskaper om fenomenet på förhand. Med en explorativ ingång 
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har jag varit ute efter att bilda min egen uppfattning om fenomenet samt att 
vara öppen för empirin. Jag har som jag nämnde ovan sökt en förståelse.  
 
Induktion och deduktion är vanliga etiketter som klargör vilken 
förklaringsansats som forskningen utgår ifrån. Enligt Alvesson och Sköldberg 
(2008) destillerar den induktiva ansatsen en allmän regel ur en mängd 
iakttagelser och utgår från en empirisk grund snarare än en teoretisk. Den 
motsatta parten i sammanhanget är den deduktiva ansatsen som utgår från en 
generell regel (teori) och som utifrån denna förklarar enskilda fall. Denna 
ansats kan dock kritiseras på samma grunder som den induktiva; den kan inte 
ge oss begreppsligt ny kunskap (Andersen, 1994).  
 
Som ett tillägg till dessa abstraktioner finns den abduktiva ansatsen som tar 
sin utgångspunkt i såväl empiri och teori och som söker underliggande 
mönster. Viktigt att notera menar Alvesson och Sköldberg (2008) är att den 
abduktiva ansatsen, även om den har drag av båda, inte är en hybridform av 
induktion och deduktion. Detta då den tillför moment som är nya och 
oberoende av dess syskonansatser. Ytterligare en avgörande skillnad är att 
den abduktiva ansatsen inbegriper förståelse. Ambitionen i fallet med denna 
studie har varit just förståelse och jag har även pendlat mellan teori och empiri 
kontinuerligt och omtolkat dessa utifrån varandra (Jmf Alvesson & Sköldberg, 
2008). 
 
Om verklighet och fakta 
Min syn på världen är att den kan beskrivas som en, i grunden, social 
konstruktion. Berger och Luckmann (1966) för, i sin klassiska bok: The Social 
Construction of Reality, fram att all kunskap, även den enklaste, uppkommer i 
och förs vidare av sociala interaktioner mellan människor. Så som bokens titel 
antyder driver författarna tesen att verkligheten i sig själv är en konstruktion 
och att varje individ lever sin egen individuella verklighet.  
 

”What is ’real’ to a Tibetan monk may not be ’real’ to an 
American businessman” 

(Berger & Luckmann, 1966:15)  
 
Men om verklighet och kunskap konstrueras finns det då någon sann och 
objektiv fakta? Vad blir resultatet av min empiriinsamling och kan sådan 
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empiri ge något vetenskapligt bidrag? Detta är den empiriska samhälls-
vetenskapens akilleshäl som den ofta kritiseras utifrån (Alvesson & Sköldberg, 
2008).   
 
Latour och Woolgar (1979) fokuserar på konstruktionen av fakta och menar att 
all fakta kan förstås som en konstruktion där själva konstruktionsmomentet 
sedan raderas från dess historia. Något som lämnar fakta tillsynes 
allenarådande och objektiv trots att den alltså i grunden bygger på en 
konstruktion (se Woolgar, 1988 för vidare läsning). Alvesson och Sköldberg 
(2008:13) ger, liksom Latour och Woolgar (1979) ovan, uttryck för att 
”data/fakta är /…/ konstruktioner eller tolkningsresultat”. Utifrån detta 
synsätt ligger det lika mycket sanning i de hårda naturvetenskaperna som de 
mjuka samhällsvetenskaperna, om än på olika sätt. Jag menar att det som jag 
för fram inom ramen för denna studie är sociala konstruktioner men icke desto 
mindre individers egna verkligheter.  
 
Kort om förförståelse 
Jag menar, i likhet med Harding (1987), att det är viktigt att placera forskaren 
inom ramen för den tavla som han eller hon söker att måla. Därmed kommer 
jag nedan att kort berätta om mig och mina kopplingar till denna studie. Syftet 
är att undvika att jag som forskare och producent av denna studie ger ett 
objektivt intryck. Snarare är jag del av studiens kontext såsom en verklig 
person med specifika intressen (Harding, 1987).  
 
Jag är till att börja med en vit, nära medelålders kvinna. Jag kommer från en 
arbetarklassbakgrund och har inga egna erfarenheter av företagande. 
Företagande har ej heller förekommit i min släkt eller bekantskapskrets. Jag 
har heller inga släktingar eller bekanta som är veterinärer. Dock har jag 
erfarenhet av att möta veterinärer då jag är uppvuxen med hund samt numera 
har en egen hund. Jag har alltså mött veterinärer i egenskap av kund ett flertal 
gånger. Innebörden av detta är att jag har ett visst intresse för djur, särskilt 
hundar, och att jag ser djur som betydelsefulla varelser.  
 
Studiens bakgrund 
Upprinnelsen till denna studie och dess fokus på veterinärsektorn kom av en 
programkonferens som genomfördes inom vinnovaprojektet ”Kvinnors 
företagande” i november 2009. Vid denna konferens deltog inte bara forskare 
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inom projektet, olika företagare var också inbjudna. En av dessa företagare 
drev tillsammans med andra ett veterinärsjukhus i en medelstor stad i Sverige. 
Denna kvinna tillika veterinär fångade med sin berättelse om sitt företagande 
mitt intresse. I och med detta tillfälle såddes ett frö av nyfikenhet för den 
svenska veterinärsektorns organisering och en närmare granskning visade att 
denna sektor erbjöd så många intressanta aspekter att den kom att bli fokus 
för denna studie. Dessa aspekter har redan nämnts i introduktionskapitlet 
men för tydlighet skull nämner jag dem åter:  
 

- Professionen har gått från att domineras av män till att domineras av 
kvinnor 

- Veterinärverksamhet är en växande företeelse vad gäller antalet företag 
men även i fråga av omsättning 

- Djurhållningen i Sverige har genomgått och genomgår fortfarande en 
omvandling 

- Den svenska veterinärprofessionen rör sig inom både den privata och 
den offentliga sektorn 

 
Forskningsprocessens tre steg  
Insamlingen av information och empiri till denna studie har skett i tre steg. 
Det första steget syftade till att samla information om veterinärsektorn i stort. 
Detta steg har jag valt att benämna kontext- och litteraturstudie och den 
baseras på sekundärdata samt en genomgång av relevant forskningslitteratur 
(något som har skett periodvis under studiens gång).  Kartläggningen i det 
andra steget bygger även den på sekundärdata emedan det tredje steget: 
intervjustudien bygger uteslutande på primärdata. 
 
I och med ovanstående beskrivna steg av forskningsprocessen menar jag att vi 
här kan tala om en slags triangulering. Alvesson och Sköldberg (2008) för fram 
att triangulering går ut på att forskaren med hjälp av olika slags metoder kan 
bestämma ett fenomen med större säkerhet. Triangulering innebär vidare att 
forskaren använder mer än en metod eller datakälla vid studier av sociala 
företeelser (Bryman & Bell, 2005). Ett annat sätt att se på saken, något som 
ligger närmare mitt eget sätt att nyttja triangulering, är att forskaren genom 
triangulering får ett rikare och mer varierat material snarare än ett mer 
välbelagt sådant (Alvesson & Sköldberg, 2008). I fallet med denna studie har 
användandet av flera olika datakällor gett tillgång till olika nivåer av 
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verkligheten. Detta via ett makro- (kontext och litteraturstudien), meso- 
(kartläggningen) och mikroperspektiv (intervjustudien) där fenomenet steg för 
steg ringats in. Detta har givit mig möjlighet att använda varje datakälla och 
intervjuperson som en kontroll av vad de andra har sagt (Jmf Moss Kanter, 
1993:337).  
 
Att använda sekundärdata kan ses som god utredningsekonomi (jmf Lundahl 
& Skärvad, 2005). Detta då det många gånger finns gott om information 
dokumenterad som är relevant för studien. Med sekundärdata avses data och 
information som finns dokumenterat om ett visst fenomen (Lundahl & 
Skärvad, 2005). I klassisk mening handlar det om information som finns ”på 
papper” (böcker, tidningsartiklar och årsredovisningar exempelvis). I dagens 
media- och kommunikationssamhälle har betydelsen ”papper” vidgats till att 
även inkludera bandinspelning och videoupptagningar men även information 
i elektronisk form, exempelvis på internet. Sekundärdata om företag och 
organisationer tillgås traditionellt genom att rekvirera broschyrer och 
årsredovisningar om företaget i fråga. Detta kan kompletteras med sökningar i 
branschtidskrifter och personaltidningar. Idag finns det även internetbaserade 
databaser att tillgå (Affärsdata m.fl.).  En fördel med användande av 
sekundärdata är att den ofta är både permanent och tillgänglig i en form som 
kan kontrolleras av andra. Detta innebär att information och forskningsfynd 
utifrån viss sekundärdata är tillgänglig för öppen granskning (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2007). Av de tre beskrivna stegen tjänar studien av 
kontexten som en förberedelse till, och kartläggningen som en utgångspunkt 
och bakgrund för, intervjustudien. Nedan kommer jag att beskriva vart och ett 
av dess steg mer ingående.  
 
Steg 1: Kontext- och litteraturstudie 
Då veterinärprofessionens organisation till stor del var en vit fläck på min 
karta var det första steget i forskningsprocessen att läsa in mig på området. 
Detta skedde huvudsakligen under våren 2010. I denna studie av kontexten 
har information av olika slag tagits fram och kombinerats i syfte att ge en 
nyanserad bakgrund till studien. Informationen har varit i form av officiella 
dokument (SOU-rapporter, Regeringspropositioner etc.), organisations-
dokument (i huvudsak från Jordbruksverket och Svenska Veterinärförbundet), 
offentlig statistik (SCB:s databas), massmedia (tidningsartiklar) samt två 
intervjuer.  



38 

 

Med hjälp av Jordbruksverkets- och Veterinärförbundets hemsidor kunde jag 
bland annat navigera mig vidare till relevanta SOU - rapporter på området. 
Veterinärförbundets jubileumsböcker gav utöver detta en god historisk 
bakgrund till området. Parallellt med denna inläsning på området genomförde 
jag en telefonintervju med chefen för distriktsveterinärernas huvudkontor för 
att klargöra frågeställningar som uppkommit. Jag tog även kontakt med en 
länsveterinär i Östergötland och genomförde en intervju/observation där jag 
följde med personen på en karantäninspektion samtidigt som jag intervjuade 
under resans gång. Detta syftade till att få en närmare inblick i länsstyrelsens 
roll i veterinärsektorn. Båda dessa intervjuer kan beskrivas som orienterande 
(se tabell 3:1). Vidare kunde jag med hjälp av Statistiska centralbyråns 
databaser samt statistiska årsböcker skapa longitudinella diagram över 
veterinärsektorns utveckling vad gällde könsfördelning inom utbildningen, 
antal veterinärkliniker samt deras nettoomsättning.  
 
 
Tabell 3-1: Förteckning över inledande, orienterande intervjuer 
 
Organisation/respondent Datum Antal 

intervjuer 
Längd Typ av 

intervju 
Syfte 

Chef 
Distriktsveterinärerna 

14/4- 
2010 

1 25 min Telefon Bakgrund 

Länsveterinär 
Östergötland 

20/4-
2010 

1 3h 4 min Direkt Bakgrund 

 
 

 2 3h 29 
min 

  

 
 
De officiella dokument, organisationsdokument samt tidningsartiklar som 
använts inom ramen för kontextstudien faller inom vad som inom den 
kvalitativa forskningen kallas dokumentstudier (Andersen, 1994). Bryman och 
Bell (2005) definierar dessa dokument som material som kan: läsas, inte har 
skapats för ett specifikt vetenskapligt syfte, finns bevarade och tillgängliga för 
analys samt är av relevans för en företagsekonomisk forskare. Detta första steg 
i forskningsprocessen; att bekanta sig med forskningsområdets 
organisatoriska och historiska kontext rekommenderas av Saunders, Lewis 
och Thornhill (2007) som ett sätt att möjliggöra samtal med intervjupersoner 
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på ett initierat sätt. Något som alltså kopplar samman det första och det tredje 
steget i forskningsprocessen.  
  
Med hjälp av kontextstudien kunde jag också sluta mig till att Östergötlands 
län lämpade sig väl som fallregion i denna studie. Detta då länet (som tidigare 
kommenterats i bakgrunden) erbjuder en diversifierad marknad för privata 
veterinärer med tillgång till såväl lantbruksdjur, sällskapsdjur och häst. 
Jordbruksverket (2012) beskriver regionen som ett ”mellanlän”; varken 
djurtätt eller djurglest och att det råder en jämn fördelning mellan 
sällskapsdjur och lantbruksdjur. Marknaden i regionen är dessutom varken 
dominerad av distriktsveterinärorganisationen (såsom i flera av landet norra 
regioner) eller privata praktiker (såsom i flera av landet södra regioner) (SOU, 
2007:24). 
 
Genomgången av forskningslitteratur i form av böcker och artiklar har pågått 
under hela forskningsprocessen men den har blivit allt mer specifik desto 
längre in i processen jag har kommit. Av den litteratur som presenteras i 
studien har uppskattningsvis hälften tillkommit efter att empirin analyserats. 
Detta är en följd av den växelverkan mellan teori och empiri som har präglat 
studien i stort.  
 
Steg 2: Kartläggning 
En kartläggning av samtliga företag med veterinärverksamhet i Östergötland 
blev det andra steget i forskningsprocessen. Kartläggningen syftade till en 
överblick över den privata veterinärsektorn i Östergötland vad gällde 
aspekterna så som antal företag, antal anställda, omsättning, marknadsnisch 
och företagsform. Kartläggningen täcker företagsformerna Aktiebolag, 
Handels- och kommanditbolag samt Enskild firma. 
 
Viktiga verktyg i kartläggningsprocessen var den ekonomiska databasen 
Affärsdata.se i kombination med databasen Allabolag.se. Vid sökningar i båda 
databaser har SNI-kod7 75000 (veterinärverksamhet) använts i kombination 
med en avgränsning till Östergötlands län. Det var nödvändigt att kombinera 
två databaser då Affärsdata.se inte ger information om enskilda firmor. Dessa 
uppgifter tillhandahåller dock databasen Allabolag.se. Vid sidan av detta 
                                                 
7 Svensk Näringsgrensindelning 
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genomsöktes Internet utifrån varje företagsnamn för att kontrollera 
förekomsten av officiella hemsidor. De hemsidor som kunde kopplas till ett 
företagsnamn scannades för relevant information och arkiverades. Ett vanligt 
första steg i en sekundärdatainsamling är att besöka 
företagets/organisationens hemsida (Lundahl & Skärvad, 2005). I detta fall 
blev det dock det andra steget.  
 
Perspektivet av kön lades till denna kartläggning och fördelningen av män och 
kvinnor som företagare sattes i relation till ovanstående aspekter. I 
uppdelningen av företag utifrån ägares kön tillämpades flera kriterier. 
Personen/personerna skulle anges som ägare och vara aktiv i företaget. Som 
företagare i denna kartläggning räknas med andra ord den eller de som 
styr/äger verksamheten. Ägare i aktiebolag bestäms utifrån angivelser av 
aktieägare och/eller styrelsemedlem (exklusive suppleanter). Handels- och 
kommanditbolagen bestäms utifrån styrelse. Enskild firma bestäms utifrån 
angiven innehavare av verksamheten. I de fall då både en man och en kvinna 
kunde identifieras som styrande/ägare noterades dessa företag som 
gemensamt ägda.  
 
Parallellt med det tredje steget i forskningsprocessen: intervjustudien, har 
kartläggningen reviderats (se figur 2 av empiriinsamlingens cykliska process). 
Detta då varken databaserna eller befintliga hemsidor gav tillräcklig 
information i vissa fall vad gällde att fastställa styrande av/ägare till företaget. 
Med andra ord har kartläggning utgjort grunden för intervjustudien men 
samtidigt har intervjustudien inneburit att ytterligare information har kunna 
erhållas, något som använts i en revision av kartläggning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
Empiriinsamlingens cykliska process 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3-1  
 
 
 
Steg 3: Intervjustudie 
Som en första, inledande språngbräda till intervjustudien genomfördes under 
hösten 2010 en pilotintervju (något som förespråkas av bl.a Bryman & Bell, 
2005; Lantz, 1993) med en kvinna tillika företagande veterinär i Östergötland. 
Detta syftade till att pröva en preliminär intervjuguide (bilaga 4) men även att 
söka inspiration till forskningsfrågor och studiens inriktning. I och med denna 
vida ingång blev denna pilotintervju ett samtal om både det stora och det lilla. 
En andra intervjuguide (bilaga 5) togs fram utifrån detta samtal och 
empiriinsamlingen tog sin början i februari 2011 och pågick fram till 
september samma år. En anledning till denna utsträckning i tid var svårigheter 
att få tag på samt boka in intervjutillfällen med veterinärerna ifråga.  
 
Underlaget för intervjustudien relaterades direkt till den kartläggning som 
gjorts. Intentionen var att genomföra en totalstudie – det vill säga att intervjua 
samtliga företagande kvinnor tillika veterinärer inom veterinärsektorn i 
Östergötland. Med utgångspunkt i kartläggningen upprättades listor över 
kvinnliga veterinärer inom länet som angavs som företagsägare, 11 st. kunde 
identifieras i början av 2011. I de fall företagen haft officiella hemsidor 
användes dessa för att tillgå kontaktinformation. I övriga fall kunde 
kontaktinformation inskaffas med hjälp av olika internetverktyg för 
kontaktuppgifter. Kontakter togs via antingen telefon eller mail löpande under 
våren och intervjuer bokades in utifrån intervjupersonernas önskemål om dag, 
tid och plats.  
 

Intervjustudie 

Kartläggning 
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Innan varje intervju sammanställdes en mapp innehållande intervjuguide, 
bolagsinformation, utskrift av eventuell företagshemsida samt en väg-
beskrivning. Det senare var många gånger nödvändigt då övervägande delen 
av intervjuer krävde transport med bil och flertalet företag var situerade på 
landsbygden. Sammanställningen av denna mapp tjänade som en mental 
förberedelse inför intervjun samtidigt som den även tjänade sitt praktiska 
syfte med att tillhandahålla viktig information på ett lättillgängligt sätt. Denna 
strukturering hade jag nytta av vid flera tillfällen under studiens gång.  
 
Intervjuerna som genomförts inom ramen för denna studie har varit av 
semistrukturerad karaktär och varade vanligtvis 1,5 timme. Intervjuerna 
spelades in digitalt och jag transkriberade dem själv i sin helhet. Detta för att 
underlätta det kommande analysarbetet. Totalt genomfördes 13 intervjuer 
inom denna del av studien. Totalt tio av kartläggningens elva identifierade 
kvinnor gav sitt samtycke till intervju. Medelåldern för de intervjuade är 51,5 
år där den yngsta är 39 och den äldsta 63.  
 
Samtliga intervjupersoner gav informerat samtycke (Kvale, 1997) vid 
inledningen av respektive intervjutillfälle. Jag har i skrivandet av denna studie 
eftersträvat konfidentialitet för intervjupersonerna. Detta bland annat genom 
att använda fingerade namn (Jmf Kvale, 1997). Med detta sagt är det så att de 
kvinnor som är företagare och veterinärer i Östergötland är en begränsad 
skara och de skulle kunna identifieras av en, på området, initierad person. 
Därför har jag som författare också vinnlagt mig om att inte skriva något som 
kan vara skadligt för intervjupersonerna eller deras företagande.  
  
En av veterinärerna (Anja) intervjuades vid flera tillfällen då hon startade upp 
sitt nuvarande företag parallellt med att denna studie genomfördes. Den första 
intervjun genomfördes innan hon fått tillträde till det nya företagets lokaler 
och den andra intervjun efter att företaget verksamhet öppnats för 
allmänheten. Däremellan skedde även en kort telefonintervju för att 
uppdatera mig om företagets status. Beatrice intervjuades två gånger, då hon 
var den som pilotintervjun genomfördes med. På grund av att gruppen 
potentiella intervjupersoner var så liten valde jag att även inkludera Beatrice i 
den stora empiriinsamlingen. Denna gång alltså med en annan intervjuguide 
som underlag. Den 11:e intervjupersonen som avstod från att medverka i 
studien har tiden efter empiriinsamlingens slut lagt ned sitt företag.  
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Tabell 3-2: Förteckning över intervjuer utförda inom intervjustudien 
 
Respondent 
 

Datum Längd Typ av 
intervju 

Plats för intervju 

Rebecca 26/1 – 2011 2h 6 min Direkt Företaget 
Anja 2/2 – 2011 1h 11 min Direkt Hemmet 

31/3 – 2011 6 min Indirekt Telefon 
16/8 – 2011 1h 13 min Direkt Företaget 

Lena 7/2 – 2011 1h 43 min Direkt Universitetet 
Sandra 4/5 – 2011 1h 31 min Direkt Företaget 
Eva 1/6 – 2011 1h 5 min Direkt Företaget 
Susanna 24/8 – 2011 53 min Direkt Företaget 
Annika 8/9 – 2011 1h 21 min Direkt Företaget/hemmet 
Karin 7/10 – 2011 53 min Direkt Restaurang 
Beatrice 26/9 – 2010 

(Pilotintervju) 
2h Direkt Företaget 

19/10 – 2011 1h 29 min Direkt Restaurang 
Christina 24/10 – 2011 1h 55 min Direkt Företaget 
  17 h 6 min   
 
 
Semistrukturerade intervjuer indikerar enligt Bryman och Bell (2005) att 
intervjuprocessen är flexibel. Detta då intervjupersonen har stor frihet att 
utforma svaren på sitt sätt. Intervjuguiden i detta fall består ofta av en lista 
teman som ska beröras under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2005). 
Thomsson (2010) menar även att semistrukturerade eller temabaserade 
intervjuer har fördelen att de på ett tydligt sätt markerar för intervjupersonen 
att det är dennes berättelse som är basen för intervjun, snarare än på förhand 
utarbetade och specifika frågor.  
 
En majoritet av intervjuerna skedde inom intervjupersonens företagslokaler 
och oftast då i fikarummet. En intervju genomfördes på universitetet och två i 
intervjupersonens privat hem. Ytterligare två utfördes på en restaurang. 
Platsen för intervjun kan ha betydelse för såväl kontakten mellan intervjuare 
och intervjuperson och även inverka på intervjupersonens benägenhet att 
öppna sig (Bryman & Bell, 2005; Trost, 2005). Detta är något jag är medveten 
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om, dock har det primära varit att få möjlighet att genomföra intervjuerna och 
då har intervjupersonerna fått vara styrande i val av plats.  
 
I nära anslutning till varje intervju skrevs minnesanteckningar. Fokus för 
dessa anteckningar har varit egna intryck från intervjutillfällena som 
exempelvis känslan av kontakt med intervjupersonen samt en beskrivning av 
omgivning i vilken intervjun utfördes (Jmf Bryman & Bell, 2005). Dessa 
minnesanteckningar tjänade som bakgrund till de sedermera transkriberade 
intervjuerna (Jmf Kvale, 1997). Då tillfälle gavs fotograferade jag exempelvis 
företagsentrén och/eller besöksrummet som ett sätt att dokumentera 
intervjuernas omgivningar. Såväl minnesanteckningar som fotografier hjälpte 
mig att sätta de transkriberade intervjuerna i perspektiv då det gått en tid efter 
intervjutillfället (Jmf Thomsson, 2010). Minnesanteckningarna har i denna 
studie använts som kontextualiserande introduktioner till de porträtt som 
skrivits om varje veterinär (se kapitel 7 samt bilaga 7). 
 
Ledord för samtliga intervjutillfällen har för mig varit följsamhet. Följsamhet 
gentemot intervjupersonerna i samtalet men även i kontexten. Thomsson 
(2010) lyfter fram aspekter som att kunna skämta och hitta gemensamma 
nämnare som ett sätt att undvika distanserade och forcerade intervjuer. Min 
strategi för att skapa en god kontakt och att bygga en känsla av förtroende i 
situationen har förutom detta varit att fokusera min egen närvaro i 
intervjusammanhanget. Att förmedla närvaro i ögonblicket och ett intresserat 
lyssnade är av stor vikt i intervjusituationen då det visar på intervjuarens vilja 
att höra intervjupersonens berättelse (Thomsson, 2010). Samtidigt kan det för 
intervjuaren vara vanskligt att närvara i ögonblicket, risken är att 
intervjupersonen får allt för stort utrymme att breda ut sig om mindre 
relevanta aspekter. Dessutom är det lätt att tappa bort såväl intervjufrågor och 
tidsperspektivet.  
 
Varje intervjutillfälle har präglats av en flexibilitet vad gäller fokus. I början av 
intervjustudien tenderade intervjuerna att vara vida i sitt fokus för att löpande 
i processen styras om och smalnas av. Varje intervju kan därför ses som en 
utveckling av föregående. I detta fall menar jag att det har varit en fördel att 
utföra intervjuerna under en längre tidsperiod då detta lämnat utrymme för 
eftertanke och vidareutveckling.  Detta är också något som Kvale (1997) för 
fram som en av fördelarna med just intervjuer – att forskaren kan blotta nya 
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och oväntade aspekter som vidgar och förändrar hans/hennes uppfattning av 
de studerade fenomenen. 
 
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att poängtera de problem som 
uppstår då företagare i efterhand ombeds beskriva bakgrunden till sitt val att 
starta företag. Cassar och Craig (2009) menar att det är viktigt att vara 
medveten om att det som företagare tror att de upplevde och vad de faktiskt 
upplevde vid företagstart inte behöver vara överensstämmande. Snarare sker 
en systematisk förvrängning av det förflutna. Detta är något som även 
Dawson och Henley (2012) varnar för i studier av incitament till företagande. 
Jag är medveten om detta problem men har valt att ändå inkludera detta i 
intervjuerna och i denna studie. Jag menar att intervjupersonernas berättelser 
har viktiga innebörder även om de präglas av viss efterhandskonstruktion.  
 
Studien av kontexten var till stor hjälp i genomförandet av intervjuerna. Detta 
då jag delvis var insatt i veterinärsektorns uppbyggnad och olika 
förkortningar för dess organisationer. Jag kunde även relatera till mina egna 
erfarenheter som hundägare för att finna en gemensam grund med 
intervjupersonerna. Detta menar jag är en styrka jag haft i intervjusituationen. 
 
Strukturering och analys av intervjuer 
Såsom jag påpeka i detta kapitels inledning kan processen, särskilt vad gäller 
det empiriska analysarbetet, beskrivas som allt annat än enkel och linjär. Jag 
kommer dock att göra ett försöka att vägleda läsaren genom analysprocessen 
nedan.  
 
Den första analysomgången 
Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades arbetet med att strukturera och 
analyser empirin. Inledningsvis lästes samtliga intervjuer igenom från första 
till sista sidan för att skapa en överblick. Utifrån stora teman såsom vad som 
var möjliggörande och hindrande i kvinnornas företag och företagande 
utarbetades en analysmodell för materialet (bilaga 4). Utifrån denna modell 
gjordes sedan en genomgång av varje enskild intervju. Stort som smått som 
kunde ses som hinder alt. möjligheter noterades i modellens rutor. Därefter 
sammanfördes resultatet av denna analys i en stor gemensam modell. Utifrån 
detta sorterades olika teman fram. I detta stadie var alla aspekter fortfarande 
med – stora som små. Därefter strukturerades varje huvudområdes teman upp 
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och ytterligare en genomläsning av intervjuerna skedde. Denna gång med 
fokus på olika omständigheter och citat. Utifrån denna bearbetning kunde 
några teman strykas som irrelevanta emedan andra slogs samman under en 
ny rubrik.  
 
Den andra analysomgången 
Vid detta läge var det empiriska materialet fortfarande otympligt och erbjöd 
en rad intressanta infallsvinklar. Efter en teoriläsning stod ett område ut som 
extra intressant både för mig själv, övriga forskarsamhället samt samhället i 
stort. Utifrån denna precisering togs nya frågeställningar fram. Utifrån 
frågeställningarna analyserades sedan den utvalda empirin åter. Vissa teman 
från den första analysen behölls och andra kom till. Behandlingen av empirin 
kan närmast beskrivas som en kategorisering, om än i flera omgångar. Efter en 
första sammanhållen skrivning av empirikapitlet sökte jag mig åter till syfte 
och frågeställningar och korrigerade dessa. Denna pendling mellan syfte och 
frågeställningar samt empiri har skett flera gånger och korrigeringar av båda 
delar har gjorts löpande. På detta vis kan man säga att empirin löpande har 
fött och smalnat av syfte och frågeställningar. Detta blir därmed en process 
som är svår att beskriva då den skett successivt under en längre tid.  
 
En diskussion kring kvalitet  
Lincoln och Guba (1985) föreslår två grundläggande kriterier för att bedöma 
en kvalitativ studie, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av 
fyra delkriterier som ytterligare specificerar kriteriet. Dessa fyra delkriterier är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta.  
 
Med tillförlitlighet fokuseras att forskningen utförts i enlighet med de regler 
som finns. Ett annat att försäkra studiens tillförlitlighet är att använda sig av 
triangulering (Bryman & Bell, 2005). Detta genom att resultatet från olika 
datakällor och metoder kan ses som kompletterande och utvecklande. Jag 
menar därför att denna studies tillförlitlighet stärks av det faktum att 
triangulering använts.  
 
Överförbarhetens grund ligger i det som Geertz (1973) kallar ”thick 
descriptions”. Det vill säga att grunden ligger i en fyllig redogörelse av 
detaljer. Guba och Lincoln (1994) beskriver redogörelsen såsom en databas 
med vars hjälp läsaren kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 
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annan miljö. Jag har under studiens gång eftersträvat just fylliga redogörelser 
och att förse läsaren med rika detaljer.  
 
Är då denna studie pålitlig? Pålitlighet kan uppnås genom att forskaren på ett 
tillgängligt och så fullständigt sätt redogör för alla faser i forskningsprocessen. 
En genomskinlig beskrivning av processen är något jag har eftersträvat i och 
med detta kapitel.  
 
Det sista av de fyra delkriterierna som jag har eftersträvat är det som Guba och 
Lincoln (1994) kallar möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att jag 
har eftersträvat att inte medvetet låta personliga värderingar eller teoretiska 
inriktningar påverka utförandet av studien och därmed ej heller slutsatserna 
av denna. Vad som sker omedvetet är svårt att veta och att förhindra därmed 
hoppas jag att mitt inlägg om min förförståelse tidigare i detta kapitel ger 
läsaren en inblick i åtminstone mina personliga värderingar (om än i 
begränsad form). De teoretiska inriktningar som har följt sedan studiens 
början har varierat och när sista punkten är satt kan jag ärligt säga att jag inte 
hade en aning om att jag skulle landa just här.  
 
Det andra grundläggande kriteriet var det av äkthet (Lincoln & Guba, 1985). 
Med detta avses sådana frågor som är av forskningspolitisk konsekvens. Ger 
undersökningen en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som förts fram 
av intervjupersonerna? Bidrar studien till intervjupersonernas förståelse av 
den egna och andras situationer i den sociala miljö som de lever i? Har 
undersökningen bidragit till att intervjupersonerna fått en bättre bild av hur 
andra i samma miljö upplever olika företeelser (Bryman & Bell, 2005)? Detta är 
frågor som endast intervjupersonerna själva kan ta ställning till och då det inte 
funnits tid och möjlighet till att återföra resultatet till dem så får jag lämna 
detta osagt. Jag har dock eftersträvat att ge en rättvis bild av de åsikter och 
uppfattningar som förts fram och har goda förhoppningar om att denna studie 
kan ge intervjupersonerna insikt i såväl sin egen som andras situation när det 
gäller kvinnors företagande i veterinärprofessionen.  
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Inledande kommentar till referensramen  
 
 
Referensramen för denna studie presenteras i tre kapitel. Det första kapitlet 
har fokus på företagande- och entreprenörskapsforskning. I det andra kapitlet 
tittar jag närmare på professioner och kopplar i slutet av kapitlet på teorier 
som berör företagande i relation till profession. Slutligen kommer ett kapitel 
där jag fokuserar genusteori. I detta kapitel vävs forskning om såväl 
företagande och profession samman med genusteori.  
 
Kapitlen bygger därmed, på sätt och vis, på varandra och tjänar därmed på att 
läsas i ordningsföljd. Detta då exempelvis teori om företagande förekommer i 
samtliga tre kapitel. Referensramen kan liknas vid en serie linser som kapitel 
för kapitel läggs på varandra.  
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Kapitel 4: Företagande 
 
 
Företagande och/eller entreprenörskap? 
Att intressera sig för forskning om företag och företagande är ofta även att 
intressera sig för entreprenörskapsforskning. Detta då dessa forsknings-
områden till stor del överlappar varandra. Entreprenörskapsforskningen är 
enligt Landström och Johannisson (2001) ett relativt ungt forskningsområde 
som kan beskrivas som såväl tvärvetenskapligt som mångfacetterat (Berglund, 
2007), mycket på grund av att flera vetenskapliga discipliner har visat intresse 
för forskningsområdet (Landström & Johannisson, 2001).  
 
Ett resultat av detta är att entreprenörskapsforskningen som den ser ut i dag 
är bred men också fragmenterad (Landström & Johannisson, 2001), något som 
kan vara en styrka men också en svaghet. Ett dilemma i studier av 
entreprenörskap är att dessa har en tendens att glida över i studier av företag 
och företagande. Båda forskningsområdena präglas generellt av denna 
begreppsförvirring, något som resulterat i den delvis överlappande forskning 
som nämns ovan. Ett exempel på en sådan överlappning är de återkommande 
forskningsrapporterna Global Entrepreneurship Monitor (Förkortat till GEM;  
Bosma, Wennekers, & Amorós, 2011) som kartlägger entreprenöriell aktivitet i 
ett stort antal länder men vars definition av entreprenörskap är nystartade 
företag (företagen definieras som nystartade inom spannet 0-3,5 år).  
 
Denna begreppsförvirring och överlappande forskning har i dagligt tal 
resulterat i att begreppen företagare och entreprenör ofta används som 
jämbördiga och utbytbara begrepp. Även etablerade forskare har en tendens 
att använda begreppen som synonymer. Dock är det viktigt att komma ihåg 
att alla entreprenörer inte är företagare och att alla företagare inte är 
entreprenörer (Sundin, 2003).  
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Inom ramen för denna studie kommer jag att använda mig av teorier från 
båda begreppsområden. Detta val har jag gjort då jag inte vill utesluta relevant 
teori för studien. Fokus för studien har dock, för att vara tydlig, varit 
företagare och inte entreprenörer. 
 
Kritiska röster 
Företagande och entreprenörskap har traditionellt accepterats som något 
positivt (Blackburn & Kovalainen, 2009). Kritiska röster har dock börjat höjas 
efter år av denna acceptans. Blackburn och Kovalainen (2009) menar att det 
behövs ett kritiskt perspektiv som motverkar den oreflekterade acceptansen av 
normativt och ideologiskt drivna ståndpunkter. Den tidigare nämnda GEM-
rapporten, menar författarna, kan ses som ett instrument för att framhäva 
entreprenörskap och antaganden om att det finns en koppling mellan 
företagstarter och ekonomiska tillväxt. Bögenhold och Staber (1991) menar att 
istället för att se en ökning av företagande som något positivt och relaterat till 
makroekonomisk vitalitet så kan detta snarare ses som ett uttryck för en 
sviktande ekonomi och en arbetsmarknad som inte fungerar. Utifrån detta 
synsätt kan företagande ses som en lösning på exempelvis arbetslöshet för en 
individ.  
 
Företagar- och entreprenörskapsforskningen har också kritiserats för fokusen 
på individen som analysenhet och förklaringsnivå (Blackburn & Kovalainen, 
2009). Ahl (2006) menar att den typiska studien av entreprenören utmålar 
denne som en ensam ö och som någon som är ensam ansvarig för sin 
framgång. Detta fokus på individen och dennes egenskaper är något som även 
Gartner (1989) vänder sig emot och som han föreslår ska motverkas genom att 
fokus riktas mot entreprenören som skaparen av organisationer och på 
beteende snarare än egenskaper. Liknande menar Granovetter (1985) att all 
ekonomisk aktivitet är inbäddad, annorlunda sagt är varje individ inbäddad 
och del i sin omgivning, något som därmed också påverkar den 
entreprenöriella processen. Jack och Andersson (2002) menar vidare att i 
vilken utsträckning entreprenören är inbäddad och hur han/hon är inbäddad 
påverkar deras möjligheter att använda sociala och ekonomiska resurser. Detta 
kan även relateras till Porters (1980) modell över de fem krafter som inverkar 
på företagets förmåga att serva kunderna och att göra vinst. Krafterna utgörs 
av hot om nya aktörer på en marknad, leverantörers förhandlingsstyrka, 
kundens förhandlingsstyrka, hot om ersättningsprodukter samt graden av 
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konkurrens och rivalitet inom branschen. Dessa krafter kan ses som 
emanerande från tre olika kategorier av aktörer: nya och existerande 
konkurrenter, kunder och leverantörer. 
 
Kraven på företagaren 
Även om företags- och entreprenörskapsforskning till viss del styrts bort från 
ett individs- och egenskaps fokus så inriktar sig andra fortfarande på 
individen. Den som vill gå från anställd till företagare kan i dagens svenska 
samhälle välja och vraka mellan olika utbildningar för ändamålet (starta-eget 
kurser via arbetsförmedlingen alternativt kurser i Entreprenörskap på 
universitetsnivå men även via folkhögskola eller yrkeshögskola). Det finns 
även ett antal stödfunktioner att tillgå, via Nyföretagarcentrum kan personer 
får hjälp att skriva sin affärsplan och via Almi kan man få lån till det 
knoppande företaget. Informationen om hur man blir företagare kan även 
läsas in via den uppsjö av konsultlitteratur som finns att tillgå i ämnet.  
 
En scanning av innehållet i övergripande läroböcker om entreprenörskap och 
företagande riktade mot universitetsstudenter visar att särskilt småföretagare 
ställs inför en rad olika uppgifter och krav på kunskap i sitt dagliga arbete. 
Områden som skall behärskas är bland annat marknadsföring, finansiering, 
personalfrågor, strategi, och redovisning (Carter & Jones-Evans, 2006; Mariotti 
& Glackin, 2012). Den breda kunskap som krävs av företagaren menar 
Stanworth och Gray (1991) att ingen kan ha från början. Rådgivning och 
träning ses därmed som viktigt men författarna menar samtidigt att det aldrig 
kan vara tillräckligt. Ett problem ligger i att det mesta kursmaterialet är 
baserat på metoder och praktiker som är utvecklade inom ramen för stora 
företag. Kurser som riktar in sig mot småföretagande, anser Stanworth och 
Gray (1991), beaktar inte till fullo situationer där en enda person är involverad 
i varje enskilt beslut – från vardagliga frågor som kundförfrågningar, till mer 
sällan återkommande situationer som rekrytering av personal. Småföretagaren 
måste vara både en generalist som kan se vartåt företaget är på väg men även 
personligen se till varje enskild detalj. 
 
I denna studie kommer jag inte att gå in på vart och ett av alla de områden 
som företagaren behöver kunskap om. Detta då varje område är ett 
forskningsområde i sig. Istället sluter jag mig till att konstatera att företagare 
(även de små) behöver en rad färdigheter för att driva sina verksamheter.  
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Småföretagsforskning 
Ett tidigt pionjärarbete inom småföretagsforskningen var den så kallade 
Boltonrapporten (Bolton, 1971). I denna bok härledde forskarna bland annat 
Storbritanniens dåtida ekonomiska problem till bristen på små- och 
medelstora företag. I boken definierades småföretag utifrån tre kriterier; de 
skulle besitta en relativt liten marknadsandel, de styrdes av ägare och delägare 
på ett personligt sätt samt att de var oberoende och ej del av ett större företag. 
Dessa kriterier kvantifierades sedan och denna kvantifiering har fått mycket 
kritik i efterhand (Storey, 1994). Olika sektorer definierades på olika sätt och 
gränsen för att ett företag med inriktning mot tillverkning skulle räknas som 
ett småföretag var 200 anställda. En definition som kritiserats för att vara 
inkompatibel med kriteriet att företaget skulle styras av ägare eller delägare på 
ett personligt sätt (Storey, 1994).  
 
Några av de karaktäristika som Boltonrapporten tog fram för småföretag är 
dock intressanta att ta upp, oavsett kritiken. Inte minst då rapporten 
återkommande refereras även på senare år (Fuller-Love, 2006; Gray & Mabey, 
2005; Jenkins, 2006). Rapporten visade bland annat att företagen var lika 
individuella som deras skapare. Att företagare inte är en homogen grupp 
påpekar även Sundin och Holmquist (1989). Rapporten pekade även på att 
småföretagare var försiktigare med företagets finanser och att de var mer 
emotionellt involverade och sökte att hitta vägar runt olika problem. På så sätt 
var också småföretagen mindre byråkratiska än de lite större företagen. Även i 
relation till kunden stod småföretagare ut, inte minst i sina möjligheter att 
kunna erbjuda kunden något speciellt (Bolton, 1971). Detta observerade även 
Ramström (1971) i en svensk studie om småföretag som kom parallellt med 
Boltonrapporten. Den svenska studien poängterade även småföretagens 
fördelar i handlingsfrihet, flexibilitet och anpassningsförmåga till kunders 
önskemål. Detta blir tydligt om vi beaktar relationen mellan kund och 
företagare som en viktig marknadsföringsstrategi. Grönroos (2008) menar att 
det är relationerna mellan företagare och kund samt interaktionen dem 
emellan som är marknadsföringens kärna. På detta sätt kan ett fokus på 
kunden och vad denna vill ha leda till upprepade köp och möjligheter till 
försäljning som en följd av en välskött relation från företagarens sida. Lojalitet 
blir på detta vis en ömsesidig fråga där kunden är lojal mot företaget och 
företaget är lojalt mot kunden. Denna relation mellan kund och företagare är 
karaktäristisk för alla sorters tjänster (Grönroos, 2008).  
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I Boltonrapporten poängteras även frihetens betydelse för småföretagaren som 
något eftersträvansvärt (1971).  Redan Schumpeter var inne på betydelsen av 
frihet då han beskrev entreprenören som någon som ville skapa sitt eget 
kungadöme (Swedberg, 1994). Landström (2010) föreslår att detta i dagligt tal 
kan tolkas som en önskan om makt, oberoende, framgång och tillfredställelse.  
 
Enligt Boltonrapporten (1971) krockade många gånger företagarens strävan 
efter frihet med ett ekonomiskt intresse. Friheten, som vi kommer att se nedan, 
tycks dock vara en större motivator för företagaren än pengarna, något som 
även gäller i Sverige (Se rapport från Tillväxtverket Holmquist & Wennberg, 
2010). Boltonrapporten (1971) visade att friheten värderades framför bland 
annat expansion. Detta då en expansion utöver vissa gränser skulle innebära 
en minskad frihet för företagaren. Effekten av att växa blev ofta att 
företagarens möjlighet till direkt inflytande i företaget minskade (Jmf 
Gandemo, 1996). Företagandet beskrevs dessutom som ett sätt att leva för 
individen (Bolton, 1971) (något som även Sundin och Holmquist (1989) 
uppmärksammat. 
 
Varför starta företag? 
Världens befolkning skulle kunna delas in i de som väljer att starta företag och 
de som väljer att inte starta företag. Skälen/drivkrafterna/motivationen/ 
anledningarna till att starta eget har hackats och skurits på både längden och 
tvären inom företags- och entreprenörskapsforskningen (Shane, Locke, & 
Collins, 2003). Shane et al. (2003) menar att det övergripande problemet som 
studeras är huruvida entreprenörskap främst är ett resultat av yttre 
miljöfaktorer eller är resultatet av människors aktörskap. 
 
Ett sätt att se på skälen till att en individ startar ett företag är utifrån den 
indelning som används i GEM-rapporterna (Bosma & Levie, 2009; Bosma et 
al., 2011) i form av Opportunity och Necessity Driven Entrepreneurship 
(förkortningarna ODE samt NDE används här efter). ODE avser det 
entreprenörskap som motiverats av en önskan om frihet och oberoende men 
även pengar (antingen genom bibehållen eller ökad inkomst). NDE däremot 
fokuserar de individer som startar företag därför att de inte har något annat 
val. Detta kopplas i GEM-rapporterna till exempelvis en brist på 
arbetstillfällen och ett behov av en inkomst för att kunna klara brödfödan 
(Bosma & Levie, 2009). Denna syn på NDE har dock vidgats av Gawell (2006) 
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som menar att begreppet Necessity också kan handla om uppfattad 
nödvändighet. Med detta menar författaren att det är skillnad på vad 
individen upplever som nödvändigt utifrån sina egna behov och vad som 
upplevs som nödvändigt utifrån någon annans behov. Inom denna kategori 
hamnar ofta samhällsentreprenörskap såsom entreprenörskap som initieras 
utifrån någon annans behov och som har ett tydligt samhällsnyttigt syfte 
(Gawell, Johannisson, & Lundquist, 2009).  
 
Skälen till att starta företag kopplas även ofta samma med teorierna om Push 
och Pull (Gilad & Levine, 1986; Granger, Stanworth, & Stanworth, 1995; 
Kirkwood, 2009; Sundin & Holmquist, 1989). I detta fall delas skälen till att 
starta företag upp i dikotomin Push och Pull (Dawson & Henley, 2012; 
Hughes, 2003) där Push har negativa konnotationer i likhet med NDE och Pull 
har positiva konnotationer i likhet med ODE. Liknande kan distinktionen 
göras mellan de som tvingats till företagande och de som har gått in i det 
frivilligt (Hughes, 2003).  
 
Utifrån ett Pull-perspektiv söker sig en individ in i företagande på jakt efter 
frihet, oberoende men också kontroll över sin arbetssituation (Hughes, 2003). 
Pull-faktorer blir därmed önskan om frihet, oberoende och kontroll. Utifrån ett 
Push-perspektiv startas företaget, enligt Hughes (2003), som ett resultat av 
nedskärningar, omstruktureringar och det växande användandet av flexibla 
anställningsformer. Något som då pressar tidigare anställda ut i vad 
författaren benämner som marginella former av arbete. Push-faktorer blir 
därmed lågkonjunkturer, arbetslöshet, organisationsförändringar och brister 
på möjligheter till heltidsanställning (Hughes, 2003).  
 
Denna enkla syn på företagares drivkrafter som i grunden positiva alternativt 
negativa har dock kommit att kritiseras. Sundin och Holmquist (1989) menar 
att gränsen mellan företagande som något positivt och lockande och den 
tidigare arbetsplatsen/situationen som något utlösande negativt är tveksam. 
Bögenhold och Staber (1993) är inne på samma linje och föreslår en indelning i 
företagande utifrån ”the logic of autonomy” samt ”the logic of economic 
necessity”. De utvecklar vidare ett resonemang om att dessa två logiker, i 
likhet med Push och Pull, representerar två dimensioner. Fokus, menar 
författarna, borde ligga mellan extremerna där det finns kombinationer av 
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både möjligheter och hinder som motiverar individer att starta företag (Jmf 
Dawson & Henley, 2012; Hughes, 2003).  
 
Granger et al (1995), som bygger delar av sitt resonemang på Bögenhold och 
Staber (1993), påpekar liknande att tröskeln för den som går från exempelvis 
anställning till företagande finns på långt fler nivåer än enbart Push och Pull. 
Vidare menar författarna att utan att se till bakgrundsfaktorer såsom tidigare 
karriär så är det osannolikt att sätta fingret på dynamiken bakom företagares 
karriärförändringar. Beslutsprocessen komplexiteter kan helt enkelt inte göras 
rättvisa utifrån dikotomin Push och Pull. Snarare är det ett antal olika faktorer 
som interagerar och som till syvende och sist avgör arbetsmarknadsbeteendet 
menar Granger et al. (1995).  
 
Push och Pull kommer vidare att diskuteras i kapitel 6 utifrån ett 
genusperspektiv.  
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Kapitel 5: Profession 
 
 
Professionens karaktäristika 

 
”The tasks of professions are human problems amenable to 
expert service. There may be problems for individuals, like 
sickness and salvation, or for groups, like fundraising and 
auditing. They may be disturbing problems to be cured, like 
vandalism and neurosis, or they may be creative problems to 
be solved, like building design or a legislative program. The 
degree of resort to experts varies from problem to problem, 
from society to society and from time to time”  

(Abbott, 1988:35) 
 

En av giganterna inom professionsforskning är Andrew Abbott – författare till 
boken ”The system of Professions”. I citatet ovan söker Abbott (1988) 
tydliggöra på ett brett sätt vad som förenar de yrken som benämns som 
professioner. Att förstå vad som karaktäriserar en profession och hur detta 
kan inverka på professionens medlemmar är en viktig pusselbit i denna 
studie. Jag kommer nedan att först gå in på generella karaktäristika för att 
sluta i mer specifika studier om profession i relation till företagande.   
 
Professioner är i allmänhet ofta elityrken som åtnjuter en hög status enligt 
Abrahamsson (1986). Klassiska exempel är läkare, advokater och präster. Det 
finns även de yrken som kallas semiprofessioner (Brante, 1990) men i detta 
avsnitt kommer fokus ligga på de ”fullfjädrade” professionerna, till vilka 
veterinärprofessionen kan räknas (Hellberg, 1978). Begreppet profession avser 
enligt Molander och Terum (2008) en yrkesmässig organisering av arbete. Det 
är genom denna organisering som personer med viss utbildning ges rätten att 
utföra särskilda arbetsuppgifter, samt att göra detta mer eller mindre 
autonomt. Grunden för att ges denna rätt ligger i att arbetsuppgifternas sociala 
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betydelse erkänns. Det ligger därmed ett allmänt intresse i uppgifterna och det 
politiska samfundet litar till att yrkesgruppen, genom sin kompetens, kan 
utföra dem. Här finns även en tillit till att professionen kan garantera att 
uppgifterna blir utförda i enlighet med standarden för god yrkesutövning. 
Detta innebär att normativa förväntningar knyts till professionerna (Freidson, 
2001; Molander & Terum, 2008). Professionerna sanktioneras av staten på så 
sätt att staten ofta övervakar deras utbildning samt genom att auktorisation 
utfärdas. Förekomsten av auktorisationer ger vanligen en god kombination av 
lön och anställningsskydd och är något som bidrar till att göra medlemskap i 
en profession attraktivt (Abrahamsson, 1986). Att ses som en profession blir i 
och med detta något som är eftersträvansvärt. När en yrkesgrupp beskriver 
sig själv som en profession uttrycker detta därmed en självbild och det kan 
också ses som ett försök att övertyga andra om yrkesgruppens betydelse och 
rätt (Molander & Terum, 2008).  
 
De kriterier som vanligen lyfts fram i litteraturen för att markera 
professionernas särställning är framför allt tre (Abrahamsson, 1986): 
 

1. De präglas av att medlemmarna behärskar en speciell teori 
2. Deras medlemmar bekänner sig till etiska normer, omfattande bland 

annat umgänge med klienter och förhållningssätt till kollegor. 
Yrkesetiken kan t ex avråda från, eller fördöma, viss form av 
annonsering eller reklam för de egna tjänsterna. 

3. Här finns ofta en markerad kåranda. Detta åstadkoms genom att vissa 
kandidater sorteras bort vid rekrytering och genom utbildningen. Men 
även genom att en succesiv inskärpning av teori och etiska normer som 
med tiden likriktar medlemmarnas tänkesätt, värderingar och attityder.  

 
Professionens karaktäristiska innebär dock mer än så. Hellberg (1978) 
framhåller just kunskapen som professionens viktigaste verktyg. Detta är 
jämförbart med Abrahamssons (1986) uttryck ovan om att medlemmarna av 
en organisation behärskar en speciell teori. Vad viktigare är hur kunskapen 
används av professionen dock.  
 
Molander och Terum (2008) menar att en profession är en yrkesgrupp som har 
kontroll över sina arbetsuppgifter. I grunden menar jag att dessa 
arbetsuppgifter definieras av professionens kunskap. I veterinärernas fall gör 
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deras kontroll över kunskapen om djurmedicin och anatomi att de också har 
kontroll över arbetsuppgiften att utöva kirurgi på djur. Genom att kontrollera 
kunskapen kontrolleras därmed också arbetsuppgifterna och vilka tjänster 
som erbjuds. Detta tar sig uttryck i en monopolisering av kunskap (Hellberg, 
1978), där professionerna fungerar som marknadsreglerande organisationer 
(Molander & Terum, 2008).  
 
Att ha kontroll är dock inte nog, i professionens fall är det av yttersta vikt att 
ha monopol på kunskapen då detta innebär att den kan monopolisera en 
viss/vissa yrkespositioner (Freidson, 2001; Molander & Terum, 2008). 
Professionen har också kontroll på så sätt att den är förhållandevis autonom. 
Detta innebär att den själv, på basis av den kunskap som den förvaltar, har 
definitionsföreträde för standarden och utförandet av arbetsuppgifterna. 
Professionen är dock inte ”fri för vinden”, genom att vara kopplad till staten 
genom exempelvis auktorisationer sluts ett samhällskontrakt mellan 
yrkesgruppen och samhället där yrkesgruppen förpliktigar sig att tjäna vissa 
allmänna intressen. Det blir därmed viktigt för professionen att uppfylla det 
samhällkontrakt som åläggs den – detta blir en del i professionens 
existensberättigande (Freidson, 2001; Molander & Terum, 2008). Lowe (2010) 
menar att det finns en underliggande fara för veterinärprofessionen med den 
sentida fokusen på sällskapsdjur. Faran, menar författaren, är att 
veterinärprofessionen därmed får minskad betydelse i statens ögon då fokus ej 
längre ligger på de djur som var anledningen till att veterinärprofessionen 
inrättandes till att börja med. Det ursprungliga samhällskontraktets 
förutsättningar har med andra ord ändrats över tid. I detta fall uttalar sig 
Lowe (2010) om den amerikanska veterinärprofessionen. Men efter vad som 
gåtts igenom i bakgrundskapitlet så tycks denna underliggande fara även 
gälla den svenska veterinärprofessionen.  
 
Ovanstående kan beskrivas som organisatoriska aspekter för en profession. 
Av vikt är dock även den verksamhet som de professionella utövar. Det som 
kännetecknar en profession i detta avseende är att den tillhandahåller tjänster 
där klienter står som mottagare, Här är det åter viktigt att hålla i minne att 
veterinärprofessionens klienter (i denna studie benämnda som kunder) är 
djurägarna – inte djuren själva. I likhet med Abbotts (1988) citat i inledningen 
av detta avsnitt är fokus för tjänsterna att lösa praktiska problem som 
presenteras av klienterna ifråga. Molander och Terum (2008) menar att 
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professionella tjänster är förändringsorienterade, på så sätt att deras 
utgångspunkt är en motsättning mellan två världar eller tillstånd (sjuk/frisk, 
orätt/rätt). Ytterligare en aspekt av en professions verksamhet är att tjänsterna 
som erbjuds är normativt reglerade. Det vill säga det finns krav på att 
kunskapen som används är giltig, att patienterna behandlas rättvist samt att 
den professionelles handlande ska ha en nyttobetoning. Ytterligare en viktig 
aspekt är att professionell praxis är felbar och präglas av en osäkerhet vad 
gäller konsekvenser av ett handlingsval (klienten tar en risk och den 
professionelle påtar sig ett ansvar) (Molander & Terum, 2008).  
 
Ovanstående är dock endast generella karaktäristika för en profession. Olika 
yrken kan därmed befinna sig på ett kontinuum med fler eller färre, mer eller 
mindre starka professionskaraktäristiska (Molander & Terum, 2008). Detta 
kontinuum kan även få utslag geografiskt då djurskötare i ett annat land än 
Sverige kan handha arbetsuppgifter som endast får utföras av veterinären 
själv i Sverige.  
 
Olika indelningar av professioner 
Att dra alla professioner över en kam och likställa offentligt anställda läkare 
med egenanställda civilingenjörer är dock ett alltför enkelt sätt att se på saken. 
Hellberg (1999) och Brante (1990) förordar indelningar av gruppen 
professioner med fokus på olika nivåer. Hellberg (1999) föreslår en indelning 
av professioner utifrån vilken typ av kunskap de fokuserar. Här skiljer 
författaren mellan kunskap som handlar om människan, eller det levande i 
allmänhet (L-kunskap) och kunskap om tingen (T-kunskap). Utifrån denna 
kunskapsindelning ser författaren två olika kategorier av professioner med 
olika förutsättningar att organisera sitt arbete. 
 
Brante (1990) menar att det är viktigt att ta ett steg vidare ifrån professions-
forskningens tidigare fokus på yrkesgrupper som naturliga undersöknings-
enheter och komplettera detta med en teori om professionstyper då olika 
grupper inom en profession kan ha vitt skilda förutsättningar. Som exempel 
tar författaren de privatpraktiserande läkarna kontra de läkare som är 
anställda vid ett storsjukhus, grupper med sin gemensamma nämnare i 
professionen men där förutsättningarna för utövningen av yrket skiljer sig åt. 
Författaren föreslår därmed en indelning i professionstyper utifrån deras 
objektiva materiella villkor och därmed skilda rationaliteter. Han skiljer 
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mellan fem olika professionstyper (vilka alltså samtliga kan återfinnas in om 
en specifik profession); fria professioner, kapitalets professioner, 
(välfärds)statens professioner, akademiska professioner samt politiska 
professioner.  
 
Enligt Brante (1990) har de fria professionerna en inriktning mot marknaden 
och de inkluderar exempelvis företagande läkare, advokater, ekonomer och 
tandläkare. kapitalets professioner är underställda kapitalets allmänna 
överlevnadsvillkor och här ingår privatanställda ingenjörer, ekonomer, 
advokater, läkare m.fl. Statens professioner är i första hand serviceorgan till 
stat och kommun, eller till allmänheten. Dessa inkluderar bland annat 
offentligt anställda läkare, lärare, socionomer. Akademiska professioner 
vänder sig i första hand inåt mot det vetenskapliga samhället och dess 
speciella belöningssystem. De politiska professionerna består av regeringen, 
partieliter, vissa högre statstjänstemän m.fl. Av särskilt intresse för denna 
studie är de fria professionerna (företagarna), kapitalets professioner (de 
privat anställda) samt statens professioner (offentligt anställda). Dessa delar 
utgör också kärnan i veterinärprofessionen även om det också finns exempel 
på akademiska professioner.  
 
Brante (1990) menar att spänningarna inom en profession kan förklaras av att 
den innehåller flera professionstyper och därmed innehåller motstridiga 
intressen. Inte minst då de motstridiga intressena och villkoren i statens och 
kapitalets professioner. I och med detta påpekar Brante (1990) att 
professionernas utveckling måste förstås mot en bakgrund av privat och 
offentlig sektor.  
 
Veterinärprofessionen skulle utifrån Hellbergs (1999) indelning kunna ses som 
en L-profession. I en L-profession är, som påpekats ovan, kunskap om det 
levande dominerande och som exempel på en L-profession tar Hellberg (1999) 
läkare. Inom L-professionen finns i huvudsak bara en utbildningsform 
(exempelvis den universitetsanknutna medicinarutbildningen) att tillgå om 
man vill utöva en L-profession på marknaden. Denna enda utbildningsväg 
kombineras med ett statligt legitimitetsförfarande genom auktorisation, något 
som tydligt markerar yrkesmonopolet. L-professioner utövar dessutom sitt 
yrke gentemot klienter som de står i direkt kontakt med. På dagens 
arbetsmarknad är L-professioner ofta anställda i stora organsationer, samtidigt 
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som de företrädesvis finns inom den offentliga sektorn. Tillgången på 
yrkesutövare inom L-professioner är i huvudsak utbudsstyrt, där såväl utbud 
som efterfrågan styrs av resurserna som den offentliga sektorn har att tillgå. 
För L-professionerna är det staten som sätter ramarna för yrkesområdet. I 
huvudsak kan sägas att L-professionernas framväxt och verksamhet är nära 
knutna till staten. Här framträder också det ”renaste” monopolet menar 
Hellberg (1999).  
 
I en T-profession är kunskap om tingen dominerande och här kan ingenjörer 
tas som ett exempel. T-professioners utbildningar finns på flera olika nivåer 
och även utbildningar utanför det offentliga utbildningssystemet existerar här 
menar Hellberg (1999). T-professioner har inget legitimationsförfarande som 
en markering på den professionella statusen. Däremot använder man sig av en 
egen auktorisering, medlemskap i yrkesförbund och titlar. Dessa olika 
markeringar är dock inga garantier för ett yrkesmonopol. Inom T-professioner 
utövas yrket mot organisationer så som den direkta klienten. Vanligen är T-
professioner på dagens arbetsmarknad anställda i stora organisationer och 
mestadels inom den privata sektorn. Tillgången på yrkesutövare är ofta 
efterfrågestyrd. Det är kapitalet och kapitalägarna som sätter ramarna för T-
professionernas yrkesområden och det är även till dessa som T-
professionernas framväxt och verksamhet är nära knutna (Hellberg, 1999). 
  
Hellbergs (1999) indelning i L- och T-professioner blir därmed en grov 
indelning av gruppen professioner i två kategorier. Utifrån Brantes (1990) 
indelning kan dock likheter i rationaliteter knyta samman två till synes väsens-
skilda professioner. Viktigt att påpeka är att Hellberg (1999) är inne på Brantes 
(1990) indelning i den fria respektive statens och kapitalets profession när hon 
gör en indelning av L- och T-professioner utifrån arbetsmarknad samt huvud-
man.  
 
Utifrån detta indelningssätt kan veterinärprofessionen identifieras som en L-
profession vad gäller utbildning, yrkesbestämning samt klient men som ett 
mellanting mellan en L- och en T-profession vad gäller arbetsmarknad och 
huvudman. Som vi har sett i kapitel 2 präglas veterinärprofessionens arbets-
marknad i Sverige av såväl offentligt som privat och därmed kan huvudman 
vara såväl stat som kapital. Viktigt att här betona är även den möjlighet till 
rörelse som ges i Brantes (1990) indelning. Teoretiskt sätt öppnar indelningen 
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upp möjligheten för en professionell individ att röra sig mellan olika 
professionstyper som staten, kapitalet eller den fria professionstypen. Detta är 
en möjlighet som finns för den svenska veterinärprofessionen där 
veterinärerna kan välja att arbeta statligt via DVO, vara anställda eller vara 
egna företagare. Här finns även en möjligt till den akademiska professions-
typen men då detta inte är av vikt för studien så kommer jag att lämna denna 
professionstyp därhän fortsättningsvis.  
 
Aspekter av etik och kollegialitet  
Benägenhet att anta men även att utveckla egna etiska regler har länge funnits 
inom en rad professioner (Klasson, 2010). Som vi har sett ovan är aspekter av 
etik och kåranda också två kriterier som markerar en professions särställning 
(Abrahamsson, 1986). Klasson (2010) antyder dock att de etiska reglerna kan 
vara en strategi för många professionella yrkesgrupper att höja sin sociala 
status. Detta då de etiska reglerna pekar på ett samhällsengagemang, en 
hängivenhet och ett ansvar för allmänhetens bästa.  
 
De professionella förväntas ha speciella relationer sinsemellan och de 
förväntas även kontrollera varandra samt kontrollera att inga professionella 
misstag görs (Agevall & Jonnergård, 2010). En grundregel som Egidius (2011) 
menar finns inom alla professionalism är att inte företa sig något som man inte 
har full kompetens för. God kollegialitet är också något som förväntas men 
detta får ej slå över i en ovillkorlig lojalitet. Det vill säga, den får inte övergå i 
en sådan negativ kåranda att den professionelle inte reagerar om en kollega 
beter sig oetiskt mot exempelvis en klient (Agevall & Jonnergård, 2010). 
Egidius (2011) menar att etiska problem och dilemman i många fall har sin 
grund i att människor slits mellan å ena sidan de bindningar de känner till 
kollegor och å andra sidan de etiska principer de bestämt sig för att följa. 
Kollegialitet rymmer på detta vis i sig en inre spänning (Egidius, 2011). Denna 
spänning uppstår i gränslandet mellan sammanhållning och konkurrens. Etik 
och en etisk medvetenhet fyller här en viktig funktion. Ska man stödja 
varandras värdighet som yrkesutövare fullt ut så gäller det samtidigt att 
minnas att det också kan finnas ett visst mått av konkurrens i samarbetet 
(Egidius, 2011). Denna typ av slitningar kan alltså läggas till de slitningar som 
Brante ovan hänför till olika professionstyper.  
 



68 

 

De krav som ställs på en profession kan vara flera och dessutom i vissa fall 
motstridiga.  Egidius (2011) menar att yrkesutövare kan hamna i konflikt 
mellan bland annat: 
 

- Kravet på ett fullgott arbete ur professionellas synpunkt 
- Politiska beslut men även beslut i enskilda företag och andra 

verksamheter avseende organisation, arbetsfördelning och arbetssätt.  
- Marknadskrafternas krav på effektivitet och god lönsamhet 
- Regelverk på olika nivåer (statliga, kommunala, inom företag och 

verksamheter samt yrkesinterna etiska riktlinjer) 
- Normer och värderingar representerade av religiösa samfund eller 

politiska ideologier.  
 
Även veterinärprofessionen präglas av denna kluvenhet (Tannenbaum, 1995). 
Ska andra veterinärer ses som kollegor eller konkurrenter? Kluvenheten 
grundar sig i praktiska problem som gång på gång uppstår inom professionen; 
Är det etiskt att försöka vinna över kunder från andra veterinärer och vart går 
då gränsen för att göra detta? Bör man säga till en kund att en annan veterinär 
har begått ett misstag? Är det någonsin etiskt att kritisera en annan veterinär? 
Nackdelen enligt Tannenbaum (1995) är att konkurrens ofta innebär att 
konkurrenter talar illa om varandra. Författaren påpekar att faran i att kritisera 
kollegor är att det kan leda till en negativ bild, inte bara av dem själva, utan 
professionen i stort. Tannenbaum (1995) menar vidare att veterinärer, istället 
för att bygga sin verksamhet på att dra ned någon annan bör fokusera på att 
stärka sin egen med tillgänglighet, utmärkt service och information om 
verksamheten till allmänheten. Den svenska veterinärprofessionens etiska 
riktlinjer såsom framtagna av Veterinärförbundet finns att tillgå i bilaga 2 samt 
3 i denna studie.  
 
Företagande och profession 
Det finns mycket skrivet om profession, både generellt och specifikt. 
Kontexten av företagande tycks dock vara något av en icke-fråga då jag haft 
svårt att hitta litteratur där profession och företagande kopplas samman. Det 
jag har funnit har haft ett genusperspektiv och står därmed att finna i 
kommande kapitel (6).  
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Aronson tar sin utgångspunkt i det amerikanska samhället då han i sin bok 
från 1991 fastställer att företagandet bland professioner har minskat sedan 
slutet av andra världskriget. Mönstret, menar författaren har varierat mellan 
olika professioner, med den största minskningen bland företag inriktade mot 
hälsovård samt juridik. Lärare och civilingenjörer ges som exempel på 
professioner som aldrig haft någon större andel företagande. En komplex väv 
av flera olika aspekter såsom demografi, ekonomi, teknologi samt rättslig 
utveckling anges som orsaker till minskningen av företagande inom 
professioner. Professionella anges dessutom ha en tendens att bli företagare 
först då de haft chans att anskaffa finansiella och mänskliga resurser och 
ibland även skapats sig ett kundunderlag som är tillräckligt för att kunna gå in 
i och leva på sin verksamhet.  Detta innebär att professionella ofta är äldre än 
genomsnittet när de går in i företagande (Aronson, 1991).  
 
Väl företagare menar Johannisson (1996) att samspel mellan företag är viktigt 
då förmåga att upprätthålla och underhålla förtroenderelationer för 
exempelvis affärssamarbete och utbyte av erfarenhetskunskap är avgörande 
för organisationers framgång. Vidare menar författaren att gemensamma 
värderingar motiverar till sammanhållning inom en viss grupp. 
Tjänster/gentjänster och intresse för samarbete kan exempelvis motiveras av 
att man delar samma professionella bakgrund. 
 
Den teknologiska utvecklingen har, enligt Aronson (1991), bidragit till den 
generella minskningen av professioners företagande på minst två sätt. För det 
första genom att utvecklingen och introduktion av avancerad medicinsk 
teknologi och kunskap har ökat tendens till specialisering. Författaren menar 
att professionella specialister har en större tendens att praktisera sitt yrke inom 
ramen för stora organisationer jämfört med de som är mer generellt inriktade. 
Detta på grund av behovet av kompletterande kompetenser och kapital-
kostnader för mer kostsamma teknologier. För det andra menar Aronson 
(1991) att storskaliga ekonomier också har bidragit till minskningen av 
företagande, då företrädesvis inom professioner inriktade mot hälsa. De 
sofistikerade teknologier som behövs för att diagnosticera och behandla 
hälsoproblem ställer krav på inköp av dyr utrustning samt ibland anställning 
av personal för support och underhåll. Detta blir ohållbart för de mindre 
företagen då enhetskostnaderna för tjänsten som erbjuds måste därmed 
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spridas över en större kundkrets än vad den generellt inriktade företagaren 
vanligen har.  
 
 
 
 
 
  



71 

 

 
 
 
 
 

Kapitel 6: Genus 
 
 
Att tala om genus 
Att genus är ett ämne som berör och upprör är tydligt, vare sig diskussionen 
äger rum i en sal på universitetet eller i kökslampans sken. Inte sällan hamnar 
diskussionen på ett personligt plan och upplevs som starkt provocerande 
(Wahl, 1996). Något som är förklarligt då genus/kön hör till de egenskaper 
som är mest identitetsskapande – egenskaper som kan framstå som eviga 
(Sundin, 2002b). Icke desto mindre är det en viktig diskussion att föra, om än 
svår. Diskussionen pågår även inom akademien, där vikten av ett 
genusperspektiv kan ses som såväl onödigt som nödvändigt. Klart är dock att 
ett genusperspektiv i forskningen kan användas för att betrakta olika 
företeelser i samhället och belysa de lika och olika villkor som möter såväl 
män som kvinnor under deras livstid. Genom att använda ett genusperspektiv 
uppmärksammas genus betydelse i och för vårt samhälle (Wahl, Holgersson, 
Höök, & Linghag, 2011).  
 
Genus och/eller kön? 
En av de första feministiska forskare som använde sig av begreppet ”gender” 
var socialantropologen Gayle Rubin. Avsikten med begreppet vara att erbjuda 
ett alternativ till engelskans ”sex” (på svenska kön) och att på så sätt 
tydliggöra distinktionen mellan ett biologiskt och ett socialt kön (Hirdman, 
1988; Sundin, 2002b; Åsberg, 1998).  Behovet av ett alternativt begrepp 
grundar sig på den åtskillnad och uppdelning som görs av kön i dikotomin 
man och kvinna. Denna åtskillnad och uppdelning tar inte sällan sin början i 
exempelvis styrka och reproduktion men färgar ofta även förmågor och 
egenskaper (Sundin, 2002b).  
 
Till en början översattes begreppet ”gender” i Sverige till socialt kön. Hirdman 
(1988) menade dock att begreppet ”socialt” var urvattnat och istället föreslog 
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hon begreppet genus. Avsikten med genusbegreppet var att det var enklare att 
hantera än socialt kön och i begreppsdefiniering kunde då kön kopplas till 
biologi och genus snarare till kultur (Hirdman, 1988). Såväl i Sverige som 
internationellt har begreppet genus/gender diskuterats och kritiserats flitigt 
(Nicholson, 1995; Åsberg, 1998). Syftet med denna studie är dock inte att 
vidare utreda genusbegreppets vara eller icke vara. Jag kommer därmed att 
använda mig av begreppet genus i betydelse av socialt kön och av begreppet 
kön i betydelse av biologiskt kön. Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att 
det här föreligger en debatt.  
 
Tillsammans med genusbegreppet introducerade Hirdman (1988) tanken om 
genussystemet, ett begrepp som har slagit igenom även internationellt 
(Ridgeway & Correll, 2004; Ridgeway & Smith-Lovin, 1999). Genussystemet 
beskrivs som en ordningsstruktur av kön. Denna ordningsstruktur ligger till 
grund för andra sociala ordningar som ekonomiska och politiska och ses som 
ett av de samhällsbärande maktsystemen (SOU, 1990:44). De samhällsbärande 
systemen präglas av att de ständigt förändras. Organisationer är ofta de 
främsta arenorna för dessa förändringar och genussystemet influerar såväl 
organisatoriska karaktäristika som processer (Sundin, 2002b).  
 
Genussystemet kan förstås som en dynamisk struktur, en flätning av 
processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som ger upphov till 
mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet baseras i sin tur, enlig 
Hirdman (1988), på två bärande bjälkar; segregering och hierarkisering. Såsom 
begreppet antyder innebär segregeringslogiken att män och kvinnor ska vara 
åtskilda. Hierarkiseringen baseras på antagandet om att mannen är normen, 
det som är normalt och allmängiltigt och ger kvinnan rollen som sekundär, 
den avvikande. Dessa två bjälkar är tätt sammanvävda och influerar varandra 
på så sätt att åtskillnaden mellan könen legitimeras genom av antagandet om 
mannen som norm (Hirdman, 1988).  
 
Ett uttryck för genussystemets bärande bjälkar är exempelvis den 
könssegregerade arbetsmarknaden. Könssegregering är ett begrepp som 
markerar just isärhållandet av kvinnor och män (Hirdman, 1988; Wahl et al., 
2011). Könssegregeringen på arbetsmarknaden kan enligt Wahl et al. (2011) 
beskrivas utifrån tre olika dimensioner: Horisontell, vertikal samt intern 
könssegregering. Den horisontella könssegregeringen beskriver hur män och 
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kvinnor arbetar i olika sektorer, branscher och organisationer, men även 
huruvida de har olika yrken och finns vid olika arbetsplatser. Vertikal 
könssegregering visar hur kvinnors och mäns arbetsuppgifter och yrken är 
placerade i organisatoriska hierarkier. Kvinnors positioner återfinns generellt 
på lägre och mellannivåer i organisationer och mäns på mellannivåer och i 
toppen. Kvinnor och män når helt enkelt inte lika långt i karriären. Denna 
företeelse benämns ibland inom forskning som ”glastaket” (Morrison & Von 
Glinow, 1990), andra relaterade termer är ”glasväggar” (Miller, Kerr, & Reid, 
1999) såsom hinder för kvinnors tillgång till olika typer av arbeten och 
”klibbigt golv” (Booth, Francesconi, & Frank, 2003) som innebär att kvinnorna 
längst ned i hierarkin möts av flera nackdelar och ett större lönegap. Intern 
könssegregering innebär att kvinnor och män i samma yrken och/eller på 
samma arbetsplats tilldelas olika arbetsuppgifter eller väljer olika 
specialiseringar och inriktningar i sitt arbete. Detta får som följd att deras 
yrkesutövningar blir åtskilda (Wahl et al., 2011).  
 
Det senare kan ses som ett slags könskodning8. Med könskodning avses 
tillskrivningen av specifika uppgifter, artefakter, språk, kläder och titlar 
(Sundin, 1995a) till män och kvinnor. Uppgifters kodningar kan dock variera 
över tid och rum och det som vid en tidpunkt ses som uppgifter för en man 
kan vid en annan ha setts som uppgifter för en kvinna och vice versa (Bradley, 
1989). Detta kan gälla för såväl yrken (Sommestad, 1992), arbetsuppgifter 
(Abrahamsson, 2004; Lindgren, 1999) som teknik (Sundin, 1995b). När något 
nytt introduceras råder inledningsvis ofta en osäkerhet om det ska betraktas 
som i huvudsak manligt eller kvinnligt (Sundin, 1995a). Det som dock hålls 
som konstant är uppdelningen mellan könen och idén om att visst arbete är 
lämpligt för kvinnor och annat lämpligt för män (Bradley, 1989).  
 
Företagande och genus 
Ett dominerande antagande är att entreprenören och företagaren i 
”normalfallet ”är en man (Achtenhagen & Welter, 2011; Ahl, 2004; Sundin, 
2002a). Sundin (2002a) påpekar att även om kvinnor egentligen alltid har varit 
företagare, även då det var i det närmaste förbjudet för dem, (det gjordes 
exempelvis undantag för änkor i vissa sammanhang under 1700-talet) så har 

                                                 
8 En alternativ term är Könsstämpling. Jag väljer dock att använda mig av Könskodning då jag menar 
att det begreppet kodning tydligare indikerar att detta är något som kan förändras – dvs kodas om.  
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termerna företagare och entreprenör en manlig könskodning. Författaren 
menar att förklaringarna till denna manliga könskodning står att finna i såväl 
kvantitativa som kvalitativa föreställningar och påståenden som präglar 
företagande och entreprenörskap.   
 
Det tydligaste kvantitativa påståendet som Sundin (2002a) ser är det att 
kvinnor deltar i lika stor utsträckning som män på dagens arbetsmarknad men 
står för endast en fjärdedel av företagarpopulationen. Vidare menar 
författaren att de arbetsuppgifter som vanligen förknippas med företagare och 
företagande har en manlig könskodning. Dock handlar detta inte om de 
administrativa uppgifterna och ej heller de yrkesspecifika. Istället handlar det 
om sådant som ledarskap (som i sig har en manlig könskodning) och 
kontakter med långivare. Det råder dessutom en föreställning om att 
företagande förutsätter ett stort engagemang. Ett större engagemang än vad en 
kvinna pga. könsrollerna i samhället anses kunna ge, om då engagemang 
definieras som det antal timmars arbete som kan investeras i företaget 
(Sundin, 2002a).  
 
Grunden för dessa antaganden bestrids dock delvis av Sundin (2002a) som 
menar att även om kvinnor står för en mindre del av företagandet så är också 
deras företagande osynliggjort i statistiken (mer om detta nedan). Vad gäller 
arbetsuppgifternas könskodning så pekar hon, såsom poängteras ovan, på att 
detta gäller endast vissa arbetsuppgifter och alltså långtifrån alla. Vad gäller 
engagemanget så menar Sundin (2002a) att begreppet också har en innehållslig 
sida såsom att tro på verksamheten och brinna för idén. Här finns det inga 
belägg för att kvinnor skulle uppvisa ett lägre engagemang än män. Det 
paradoxala blir att företagandets könsstämpel enligt detta tycks stå på en 
instabil grund och ändå så kvarstår den alltså.  
 
Diskursen bakom 
Ahl (2002) pekar i sin avhandling på att entreprenörskaps- och 
företagardiskursen i sig kan ses som diskriminerande då den är märkt av kön 
och att bilden av entreprenören som en man skapas och återskapas i 
diskursen. Genom att dekonstruera bilden av entreprenören utifrån Bems 
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index9 visar Ahl (2002) att de egenskaper som förknippas med entreprenörer 
gå i linje med Bems index för maskulina egenskaper. Hon visar vidare att 
dessa egenskaper kan beskrivas som motsatsord till feminina egenskaper. 
Könskodningen av entreprenören/företagaren som man skulle utifrån detta 
kunna sägas starta redan i diskursen.  
 
Ahl (2004) menar att entreprenörsbegreppet konstrueras som manligt i såväl 
forskning som praktik. Författaren påpekar också att kvinnliga entreprenörer 
konstrueras som ”den andra” och förs både i forskning och praktik fram som 
svag och i behov av hjälp. På detta sätt konstrueras institutionen av den 
kvinnliga entreprenören och denna konstruktion reproducerar kvinnans 
sekundära position i samhället.  
 
Även om några skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer har 
hittats så menar Ahl (2004) att likheterna är avsevärt fler. Dock påpekar hon 
att kvinnors företag konsekvent visas som mindre än mäns, generera mindre 
vinst och växer saktare. Till detta kan läggas att en norm för prestationen (där 
prestationen mäts utifrån företagsstorlek, vinst, ökad försäljning samt i antal 
anställda) åläggs kvinnorna och att denna gör att de betraktas som 
otillräckliga. Ahl (2004) menar dock att denna norm är dubbelt förtryckande 
då majoriteten av mäns företag enligt denna norm också kan ses som 
otillräckliga.   
 
Kvinnors företagande 
Kvinnor som företagare var, kanske mycket på grund av ovanstående 
resonemang, under många år sällan omskrivna eller omtalade. Deras antal och 
betydelse underskattades ofta. I och med en banbrytande studie av Sundin och 
Holmquist (1989) sattes kvinnors företagande dock på, åtminstone den 
svenska, kartan. Denna studie blev en stor kontrast till inte minst 
Boltonrapporten där forskarna genomgående talar om företagaren som man: 
”firms are (…) as varied and individual as the men who founded them” 
(Bolton, 1971:22 min kursivering).  
  

                                                 
9 Forskaren Sandra Bem utarbetade ett index över egenskaper som kunde anses vara typiskt maskulina 
respektive feminima. Denna lista reviderades i efterhand av Persson för att passa den svenska 
kontexten (Ahl, 2002). 
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Sundin och Holmquist (1989) studie visade att kvinnors företagande var såväl 
osynligt som präglat av mångfald och anpassning. Mer specifikt visade 
studien att kvinnors företagande i Sverige karaktäriserades av låg omsättning 
och få anställda. Kvinnorna arbetade dessutom till större utsträckning deltid 
med sitt företagande. Trots att det fanns en tendens mot låg omsättning i 
kvinnornas företag så var kvinnorna överlag nöjda med omsättningen. 
Högutbildade kvinnor (Holmquist & Sundin, 1990) gick dock att skilja ut från 
övriga då de var mindre nöjda var med låg omsättning (i jämförelse med de 
kvinnliga företagarna generellt). En förklaring som anges är att dessa kvinnor 
vanligen var vana vid hög lön och hade större förväntningar. Dessa kvinnor 
fann även kontakten med myndigheter mindre problematisk, var ofta aktiva 
med marknadsföring samt hanterade ofta själva företagets redovisning 
(Holmquist & Sundin, 1990). 
 
 Till detta kan dock läggas att även mäns företag är små och präglas av en 
motvilja till att växa. En slutsats av studien blev att ej heller kvinnor som 
företagare är en homogen grupp (Sundin & Holmquist, 1989). Något som även 
stöds av Tillmar (2007), som dock tillägger att en av de saker som de kvinnliga 
företagarna har gemensamt är att hindren de möter härrör från genussystemet 
i samhället. 
 
Struktur och individ, Push och Pull 
Forskningen har erbjudit olika förklaringar till kvinnornas relativa nackdelar 
inom företagande. Dessa förklaringar attribuerar ofta nackdelarna till antingen 
individen eller företaget självt. I en artikel som jämför de monetära 
framgångarna hos etablerade manliga och kvinnliga företagare för Loscocco et 
al. (1991) fram att strukturella nackdelar präglar kvinnornas tillvaro både 
inom och utom företagsarenan (Jmf Ahl, 2004; Holmquist & Sundin, 2002a).  
Loscocco et al. (1991) menar att resultatet ger stöd till modeller som 
kombinerar strukturella och individuella förklaringar till kvinnors relativa 
brist på framgång som företagare. I linje med tidigare forskning som jämför 
kvinnor och män fann forskarna att strukturella förklaringar på skillnader 
mellan könen var av större vikt än de som fokuserade på individuella 
karaktäristika.  
 
Även om familjesituationen inte influerar företagens omsättning så har dock 
aspekter som familjesituation visat sig vara en viktig drivkraft till att starta 



77 

 

eget företag. Som diskuterades i kapitel 4 har skälen till varför någon startar 
eget företag studerats bland annat utifrån teorierna Push och Pull. Framför allt 
fyra skäl dominerar i forskningen om Push- och Pullfaktorer. Dessa listar 
Kirkwood (2009) som Oberoende, Pengar, Arbetsrelaterade faktorer samt 
Familjerelaterade faktorer. Av dessa klassas de två första som Pull-faktorer 
och det två sistnämnda som Push-faktorer. 
 
Kirwood (2009) fann att både män och kvinnor tycks motiveras av en 
kombination av Push- och Pullfaktorer men att kvinnor var mer influerade av 
en önskan om oberoende samt barnen som en viktigt motivator emedan 
männen var mer missnöjda med sitt arbete än kvinnorna. Författaren påpekar 
dock att resultaten är tvetydiga. Sundin och Holmquist (1989) studie visade att 
Pull-faktorerna är starkare än Push-faktorerna för både män och kvinnor men 
att Pull-faktorernas övervikt var betydligt svagare för kvinnorna. Författarna 
påpekar dock även att det finns en stor variation inom gruppen utifrån 
branscher, orter och storlek på företagen. De menar också att många typer av 
incitament är omedvetna för de aktuella personerna själva. Till detta kan 
läggas att det sällan är en passiv åtgärd att starta eget.  
 
Sundin och Holmquist (1989) identifierade i sin studie ett antal Push- och 
Pullfaktorer. De Push-faktorer som identifierades i materialet var arbetslöshet, 
arv eller övertagande av verksamhet, vantrivsel, familjeskäl samt arbete i vissa 
specifika branscher (ex advokater utanför den offentliga sektorn). Som Push 
betecknades även sådant som egentligen inte har med företagandet att göra 
utan med andra omständigheter; framförallt motiv som direkt hänvisade till 
omsorgsansvaret för familjen men också dem som har anknytning därtill. Pull-
faktorer som identifierades i materialet var pengar, företagandet som ett sätt 
att förverkliga sig själv, få utlopp för idéer, slippa ta order men även altruism 
– att göra något som behövs. Författarna menar vidare att det enskilt viktigaste 
skälet till att starta företag var omsorg om familjen (Jmf Buttner & Moore, 
1997). De menar även att när det gäller kvinnor måste teorierna modifieras och 
integrera också andra faktorer som inte ha med företagandet att göra (Sundin 
& Holmquist, 1989). Vidare har glastaket (vilket innebär att kvinnor inte 
kommer lika långt i den organisatoriska hierarkin) identifierats som en viktig 
Push-faktor för kvinnor. En Push-faktor av större vikt än exempelvis 
arbetslöshet och som har sin grund i genussystemet (Buttner & Moore, 1997; 
Granger et al., 1995).  
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Profession och genus 
 

”Work that traces women’s struggles to enter the professions 
in the late nineteenth and early twentieth century has 
suggested that these were not just a matter of doors and minds 
being closed to women, but of the values that were embedded 
in the notion of the practice of a profession reflecting a 
masculine project and repressing or denying those qualities 
culturally assigned to femininity.” 

(Davies, 1996:669) 
 

Under 1900-talet har det skett en expansion i högre utbildning och 
professionella yrken såväl globalt som i Sverige (Brante, 1989). Expansionen 
har fortsatt in i 2000-talet och tillväxttakten, menar Muzio och Tomlinson 
(2012), har delvis möjliggjorts av det stora inträdet av kvinnor och etniska 
minoriteterna i professionerna, grupper som tidigare utestängdes från dessa 
områden. Detta är en intressant utveckling då Davies (1996) menar att 
professionerna historiskt sett är uppbyggda med mannen som norm (Jmf 
Muzio & Tomlinson, 2012). Anledningen till detta är att flera av dagens 
professioner grundlades under en period då män var dominerande aktörer i 
samhället (Davies, 1996). Professionaliseringsprocessen har alltså även den 
präglats av kön, klass och etnicitet (Muzio & Tomlinson, 2012). En närhet till 
härskande eliter, socialt och politiskt, har historiskt gynnat professionella 
projekt. Därmed har framgångsrika professioner också haft en tendens att vara 
vita, manliga, medelklass projekt. Semiprofessioner å andra sidan såsom 
sjuksköterska och lärare är ofta feminiserade i hög grad. I dessa fall kan kön 
ses som en nyckelfaktor i deras misslyckande med att ses som en ”fullfjädrad” 
profession (Muzio & Tomlinson, 2012).  
 
Den nu rådande utvecklingen med en åtminstone numerisk feminisering av 
vissa ”fullfjädrade” professioner reser frågor om en möjlig inverkan på 
genussystemet i samhället. Davies (1996) öppnar upp för att ändringar i 
könsammansättning i professioner kan medföra en feminisering och utmana 
professionernas hegemoni, andra är dock mer försiktiga i sin optimism. Walby 
(1986) menar att den gamla taktiken att formellt utestänga kvinnor från 
professioner har bytts mot taktiken att inkludera kvinnor men på ojämlika 
villkor resulterande i både könssegregering och exploatering (Jmf Bolton & 
Muzio, 2008; Tillmar, 2009).  
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Professionsforskningen har traditionellt sett inte ägnat sig så mycket åt 
genusdimensioner (Witz, 1992). Profession har istället i det närmaste varit ett 
könlöst begrepp (till förmån för en maskulin genusbestämning) (Hellberg, 
1989). Men det håller så sakteligen på att förändras; en kombination av genus- 
och professionsteori finns hos bland andra Florin (1987), Lindgren (2000), 
Javefors Grauers (2002), Sundin (1993, 1995b), Hellberg (1989, 1999) samt Witz 
(1992). Dessa forskare har studerat professioner såsom lärare, advokater, 
lantmätare, veterinärer (dock ej ur ett genusperspektiv för denna specifika 
profession, fokus låg på professionaliseringsprocessen ur ett historiskt 
perspektiv) och läkare.  
 
Strategier för stängning 
Yrken är en viktig social organiseringsprincip i samhället (Daehlen & 
Svensson, 2008). En yrkestitel anger både en funktion i samhällets 
arbetsdelning och en position i fördelningen av inkomst och andra 
arbetsrelaterade förmåner. Som en fördelningsmekanism är yrken avgörande 
för samhällets sociala stratifiering, på grund av dess indelning i klasser och 
grupper. Som vi kan se av det tidigare avsnittet om professioners olika 
karaktäristika bygger mycket på en stängning gentemot andra grupper samt 
en kunskapsmakt (Daehlen & Svensson, 2008).  
 
Professioners makt och stängning kan också knytas till ett genusperspektiv 
där stängningarna kan ses som könade. Witz (1992) hävdar att 
stängningsmekanismer, som kontroll över rekrytering till yrket, länge har 
upprätthållit exempelvis läkarprofessionen som ett maskulint yrke och 
förhindrat rekryteringen av kvinnor. Författaren presenterar en konceptuell 
modell där hon skiljer mellan fyra olika stängningsstrategier, strategier som 
hon menar också kan ses som könade: Utestängning (exclusionary), 
Avgränsning (demarcationary), Inneslutning (inclusionary) samt Dubbel 
förslutning (dual closure).  
 
Witz (1992) menar att strategierna för utestängning samt avgränsning används 
främst av dominanta yrkesgrupper emedan strategierna för inneslutning och 
dubbel förslutning används av underordnade grupper. Utestängande 
strategier används för att utöva kontroll inom gruppen medan avgränsande 
strategier använd för att kontrollera närliggande grupper. Strategier såsom 
inneslutning och dubbel förslutning används främst av de grupper som utsätts 
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för utestängning och avgränsning. Inneslutning innebär att gruppen i fråga 
söker inneslutning inom de strukturer som utesluter dem. Dubbel förslutning 
är något mer komplext. Denna strategi inkluderar motstånd mot avgränsning 
men också försök att konsolidera den egna positionen inom ett yrke genom att 
själva använda sig av utestängande strategier (Witz, 1992).  
 
Könade former av utestängningsstrategier har använts för att säkra mäns 
tillgång till belöningar och möjligheter inom ett yrke enligt Witz (1992).  
Kvinnor exkluderas från tillgång till resurser såsom färdigheter, kunskap, 
inträdesreferenser och teknisk kompetens för att förhindra inträde och 
praktiserande inom ett yrke. Ett historiskt exempel på detta är kvinnors 
tidigare utestängning från professionsutbildningar såsom läkare och veterinär.  
 
Könade avgränsande strategier används för att ringa in kvinnor inom en 
relaterad men distinkt sfär av kompetens inom ett yrke med en möjlig 
underordning till de mansdominerade yrkena. Här är ett klassiskt exempel det 
av läkare och sjuksköterskor. Witz (1992) menar att den dominanta gruppen, 
exempelvis läkarna, har makten att övervaka och reglera andras arbete i 
relaterade yrken, exempelvis sjuksköterskorna.  
 
Könade former av inneslutning kan ses som en reaktion på den utestängning 
som en grupp utsätts för. Gruppen försöker då ersätta de könade kollektiva 
kriterier av utestängning mot okönade individualistiska kriterier för 
inneslutning. Exempelvis att bli accepterad till en utbildning på basis av 
individuella egenskaper och meriter (Witz, 1992).  
 
Könade former av dubbel förslutning involverar en utövning av makt på två 
flanker och beskriver hur kvinnor dels bestrider mäns avgränsningar men 
också utestänger män från den egna gruppen. Ett historiskt och tydligt 
exempel är här läkare kontra barnmorskor. Witz (1992) menar att 
barnmorskorna söker acceptans för sin skicklighet och kunskap av läkarna 
samtidigt som de är noga med att skydda sin distinkta sfär av kompetens.  
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Stängningsmekanismer; Konceptuell modell 
 
Dominanta grupper  

 
 

Utestängande strategi 

 
 
 

Avgränsande strategi 

Underordnade grupper 

Inneslutande strategi 

 
 
 

Dubbelt förslutande 
strategi 

 
Figur 6-1 
 
Källa: Witz 1992:44 
Kommentar: Nedåtgående pilar indikerar maktutövning som inbegriper en process av 
underordning. Uppåtgående pilar indikerar motverkande maktutövning.  
 
Davies (1996) fokuserar i mindre grad på hur kvinnor stängs ute och mer på 
hur kvinnor inkluderas. Hon hävdar att en viktig aspekt av professioner är att 
de uttrycker (professes) kön och att kvinnor inkluderas på ett underordnat 
sätt. Autonomin som en central del av professionell yrkesutövning kräver 
betydlig insats från andra. Denna insats är emellertid kännetecknad för att 
vara en hjälpfunktion. Davies (1996) jämför här sjuksköterskor och sekreterare 
där en viktig roll är att hjälpa och stötta läkare och ledare i deras 
yrkesutövning.  
 
L-professioner och T-professioner med fokus på genus 
Hellberg (1989) menar att hennes indelning av professioner i L-professioner 
och T-professioner utifrån deras kunskapstyper kan ges ytterligare en 
dimension genom att en genusdimension applicera. I indelningen, menar 
författaren, kan skrivas kvinna under L-professionen och man under T-
professionen. Hellberg (1989) ser att utvecklingen avseende könsfördelningen 
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inom och mellan professioner går i två motsatta riktningar. Medan inslaget av 
kvinnor i professionerna i allmänhet ökar menar författaren att inträdet sker i 
vissa professioner framför andra. Särskilt är kvinnor på frammarsch inom L-
professionerna. Hellberg (1989) menar att det betecknande för de kvinnliga 
professionerna är att de finns företrädevis i nya, mindre etablerade 
professioner samt i de mindre statusladdade positionerna i de etablerade 
positionerna. Samtidigt med en könsutjämning inom professionerna ser alltså 
Hellberg (1989) tecken på en könspolarisering.  
 
Tendensen är dock även att kvinnor väljer utbildning och yrke 
könstraditionellt och Hellberg (1989) ser att de kvinnor som bryter sig in i 
mansdominerade områden gör så främst inom de ”mjuka sektorerna”. Detta 
är något som sker både inom L- och T-professionerna.  
 
Detta är även något som Witz (1992) har visat i sin studie av läkarprofessionen 
(som kan klassas som en L-profession med specialisering och hierarkisering 
som starka kännetecken). Witz (1992) såg att även om det skedde en stadig 
ökning av andelen kvinnliga läkare så var deras yrkeskarriärer olika männens. 
Bland specialister återfanns en lägre andel kvinnor än män, men andelen, 
menar Witz (1992) är jämnt ökande och mycket tyder på att kvinnor inte 
längre har lägre tendens än män att specialisera sig. Likväl, även om 
kvinnoandelen varit ökande i många specialiteter, hade ökningen först och 
främst varit inom exempelvis barn – och ungdomspsykiatri, där kvinnornas 
andel var 65 % (Witz, 1992). Lindgren (1999) har i sin studie av vårdpersonal 
identifierat kirurgi som ett av de områden som ses som maskulint.  
 
Företagande, profession och genus 
Det är fastställt att kvinnor generellt tjänar mindre på sina arbeten än män. 
Företagandet är också lägre bland kvinnor än bland män (Tillväxtverket, 
2009). Detta är även fallet inom professionerna enligt Aronson (1991). 
Författaren ser kvinnornas ökade antal och andel i professionerna som en 
förklaring till en generell minskning av företagande inom professioner 
inriktade mot hälsovård och juridik. Den generellt lägre andelen och antalet 
företagande bland kvinnor får utslag även i professioner som numeriskt 
feminiserats är logiken.  
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Professionella kvinnor som är företagare följer även de den allmänna trenden 
av att tjäna mindre än sina manliga motsvarigheter, det visar flertalet 
amerikanska studier (Cron, Bruton, & Slocum Jr., 2006; Marlow & Carter, 2004; 
Mueller, 2007). Muellers (2007) studie med veterinärer som studieobjekt visar 
att detta även är fallet i veterinärprofessionen i USA. Detta är, som tidigare 
visats i kapitel 2, även fallet i den svenska veterinärprofessionen (Östensson, 
2010).  
 
Skillnaden mellan män och kvinnor inom dessa avseenden är fastställd men 
om orsaken till skillnaden debatteras det. Mueller (2007) för fram att centrala 
argument i debatten dock är strukturella barriärer och glastaket.  
 
Två studier med fokus på företagande, profession och genus har identifierats i 
kontext- och litteraturstudien. Javefors Grauers (2002) jämförde företagarpar 
som var ICA-handlare med företagarpar som var advokater i sin avhandling 
och fann att de kvinnliga advokaterna hade en gynnad situation i jämförelse 
med de kvinnliga ICA – handlarna. Detta då knytningen till advokat-
professionen gjorde kvinnorna dubbelt synliga – såsom företagare och 
legitimerad advokat. Studien indikerar därmed att kvinnors företagande kan 
gynnas av en knytning till en profession. Detta då medlemskapet i en 
profession bland företagarpar tycktes modifiera utkomsterna av 
genussystemet och därmed gjorde familjeföretagandet som ett redskap för 
jämställdhet.  
 
Lindgren (2000) studerade identitetsskapande i ett sammanhang där 
könsidentitet, entreprenörsidentitet och professionsidentitet möts. 
Studieobjekt var företagande kvinnor i friskolor (lärare). Författaren fann att 
kvinnorna uppvisade såväl likheter som olikheter i sitt identitetsskapande. Ett 
identitetsskapande där könsidentitet, entreprenörsidentitet och professions-
identitet blir delar i en komplex process.  
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Inledande kommentar till empiridelen 
 
 
Den empiriska delen av denna studie presenteras i två kapitel. Det första 
kapitlet presenterar bland annat några av veterinärerna i porträttform och i 
det andra kapitlet presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna i form 
av en tematisering. Inledningsvis följer dock ett sammandrag av resultaten av 
kartläggningen med syfte att presentera kontexten av Östergötlands län samt 
ge en bild av företagandet vad gäller veterinärverksamhet.  
 
Företagande inom veterinärprofession i Östergötlands län 
Östergötlands län kan beskrivas som ett ”mellanlän” vad gäller djurbestånd; 
det vill säga varken djurtätt eller djurglest. Det anses dessutom råda en jämn 
fördelning mellan sällskapsdjur och lantbruksdjur i länet. Östergötlands län 
ligger på fjärde plats på listan över Sveriges mest hästtäta län med 15 000 
hästar. I de tre första länen (Västra Götaland, Skåne och Stockholm) återfinns 
omkring 40 % av det svenska hästbeståndet (SOU, 2007:24).  
 
Antalet yrkesverksamma veterinärer inom djurens hälso- och sjukvård i 
Östergötland var 101 st. år 201010. Av dessa var 65 män och 36 kvinnor 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2010). Östergötland tillhör distriktsveterinär-
organisationens region ”mellan-syd”. I denna region finns totalt 17 
mottagningar varav fyra inom Östergötland. Dessa fyra mottagningar är 
belägna i Linköping, Norrköping, Borensberg samt Valdemarsvik med filialer 
i Kisa, väderstad, Söderköping, Nykil och Åtvidaberg (Jordbruksverket, 
2011a). Mönstret är att ju färre djur och ju mer glesbefolkad region desto mer 
dominerande är distriktsveterinärerna relativt de privat drivna klinikerna. 

                                                 
10 Till dessa kan läggas 10 veterinärer verksamma som inspektörer inom djurskyddskontroll och 1 
veterinär verksam som inspektör inom kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Totalt 
1 man och 10 kvinnor. 
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Annorlunda sagt är andelen privatpraktiker färre i mellersta och norra Sverige 
och blir fler ju längre söder ut i landet man kommer (SOU, 2007:24).  
 
En kartläggning av företagandet i veterinärsektorn i länet visade att företagen 
är spridda över länet med en majoritet dock belägna inom storstadsområdena 
Linköping samt Norrköping. Merparten (11 av 16) av de företag som ägs av 
män är belägna på orter med mer än 50 000 invånare emedan kvinnornas 
företag är jämnt fördelade över stora, medelstora och mindre orter. Generellt 
är majoriteten (15 av 27) av företagen belägna på de större orterna. Av 27 
företag har 17 uteslutande inriktning mot sällskapsdjur emedan ytterligare 
fyra har en kombinerad inriktning där sällskapsdjur ingår. Endast 2 företag 
arbetade även med lantbruksdjur inom ramen för verksamheten.  
 
Aktiebolagen visar upp såväl vinst som förlust vad gäller omsättning. 12 av 17 
företag redovisade ett positivt resultat för 2010. En majoritet av dessa företag 
(8) ägdes av män. Av det sammantagna resultatet stod företagen ägda av 
kvinnor för mindre än 1 procent. 5 av 17 företag redovisade ett negativt 
resultat för 2010. Av dessa ägdes 2 av män, 2 av kvinnor och 1 gemensamt av 
en man och en kvinna. Företagen ägda av kvinnor står dock för den större 
delen av förlusten med 46 % av det sammantagna resultatet. Dessa företag 
följs dock tätt av de företag som ägs av män med 42 % av den totala förlusten.   
 
De kartlagda aktiebolagens omsättning domineras av företag ägda av män, 
som står för 86 % av den totala omsättningen. Företagen med ett gemensamt 
ägande står för 11 % emedan de företag som ägs av kvinnor står för 3 %. Till 
detta kan relateras att kvinnornas företag står för nästan en fjärdedel av antalet 
aktiebolag. Dessa siffror är förhållandevis lika för de summerade tillgångar 
som aktiebolagen redovisat. I detta fall står företagen ägda av män för 85 % av 
de summerade tillgångarna totalt och företagen ägda av kvinnor för 4 %. De 
gemensamt ägda aktiebolagen ligger kvar på en andel av 11 %. 
 
Kartläggningen visar att företagandet inom veterinärsektorn i Östergötland på 
ytan präglas av en mångfald vad gäller företagens storlek, lokalitet och 
inriktning. Det finns även en spridning i företagens resultat, omsättning och 
summerade tillgångar. En fokus på kön visar dock att de företag som ägs av 
kvinnor visserligen har en spridning i lokalitet men att dessa företag överlag 
präglas av få anställda, och en större diversifiering vad gäller inriktning mot 
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djurslag. Emedan kvinnorna diversifierar mer så är det männens företag som 
dominerar utifrån ekonomiska aspekter såsom omsättning och lönsamhet. 
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Kapitel 7: Veterinärporträtt 
 
 
I detta kapitel kommer jag att närmare presentera fyra av de tio intervjuade 
veterinärerna med hjälp av porträtt. Porträtten innehåller en inledande 
kontextualiserande text utifrån de minnesanteckningar jag gjorde i samband 
med intervjuerna. Därefter följer en presentation av veterinären i fråga baserad 
på information från intervjun. Jag har valt att här endast presentera fyra av 
veterinärerna för att på så vis göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. 
Porträtt över de övriga sex veterinärerna finns att tillgå i bilaga 7 för den som 
vill läsa vidare. 
 
De fyra veterinärer som har valts ut representerar olika typer av 
veterinärer/företagare. Avsikten är att, utöver ovanstående, illustrera att 
intervjupersonerna i denna studie utgör en högst heterogen grupp. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande matris över samtliga intervjuade veterinärer. 
 
Anja – Nystartande entusiast  

 
Minnesanteckningar 2/2 & 16/8 2011 

 
Första gången jag möter Anja har hon ännu inte flyttat in i de lokaler som 
kommunen håller på att renovera till henne mitt i stadskärnan av en mindre 
stad i Östergötland. Istället möts vi vid hennes hem där hon tillfälligt 
bedriver viss veterinärverksamhet. Jag parkerar bilen på den lilla 
gårdsplanen och vandrar upp mot vad som ser ut som gårdens boningshus. 
På sidan av en vedbod hänger ett vindspel och klingar stilla.  Anja möter 
upp mig på trädgårdsgången utanför det lilla trähuset. Framme vid 
ytterdörren möts vi av en halvvuxen kattunge som kråmar sig kring våra 
fötter. Han vill bestämt med in och medan vi tar av oss skorna inspekterar 
han min ryggsäck. I dörren möter vi en annan katt, denna gång en vuxen 
hankatt som bestämmer sig för att ta tillfället i akt att gå ut en sväng.  
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Andra gången jag möter Anja är den nya kliniken i full gång. Kliniken 
ligger centralt vid ett litet torg och omgärdas av verksamheter såsom en 
leksaksaffär, en skoaffär, två blomaffärer och några pizzerior. Runt om 
torget sitter hundägare med sina hundar och studerar kommersen. Kliniken 
har skylfönster mot torget och dessa är översållade med skyltar om att det är 
rea på hundfoder. Det som närmast kan kallas förbutiken domineras av 
hundfodersäckar. Där finns även ett litet bord som indikerar en reception 
samt ett hörn med en soffa, bord och några stolar. Fika och väntrum i ett 
tycks det. Anja börjar genast visa runt i lokalerna. Bakom förbutiken ligger 
bland annat ett litet undersökningsrum och ett labb. I labbet står två 
kylskåp under en bänk; ett för stordjur och ett för smådjur förklarar Anja. 
Då hon öppnar det ena kylskåpet möts jag av en bekant syn, en knallrosa 
kylväska omgärdad av förpackningar med öppnad medicin och petriskålar. 

 
Anja 44 år, kommer ursprungligen från Nya Zeeland men fördes av såväl 
reslust som släktband till Sverige. Att utbilda sig till veterinär på Nya Zeeland 
lockade inte Anja då hon ville se Europa. Veterinärutbildningen i Sverige var, 
till skillnad från i många andra europeiska länder, gratis och det var slutligen 
där Anja hamnade. Efter ett års språkutbildning började Anja på 
veterinärutbildningen 1992. Efter att ha erhållit sin legitimation begav sig Anja 
till Irland för att jobba som stordjursveterinär. I samband med att mul- och 
klövsjukan kom styrde hon därefter kosan mot England och jobbade där i ett 
år. Kliniska tjänster var dock svårt att få utomlands och när Anja väl ringde 
Sverige för att kolla läget rådde brist på veterinärer. Hon fick snabbt 
anställning på Jordbruksverket och jobbade även i flera år som distrikts-
veterinär på olika platser i Sverige.  
 
Det första företaget som Anja startade var ett konsultföretag med inriktning 
mot beredskap, smittskydd och sanering av gårdar. Det första året arbetade 
hon gentemot Jordbruksverket och utbildade personal i användandet av ett 
datastödsprogram för större utbrott av djursjukdomar. Tanken var sedan att 
hon skulle börja leta andra kunder såsom saneringsföretag och myndigheter. 
Diagnosen med en allvarlig sjukdom kom dock i vägen, då såväl nätverk som 
företagets ekonomi raserades under det år hon genomgick behandling. Efter 
några år av jobb som distriktsveterinär i såväl Piteå som Skåne har nu Anja 
rikta in sig på företagande igen och hon startade upp sin nuvarande 
verksamhet under 2011. Vid de tillfällen jag träffat Anja har hon sprudlat av 
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energi och idéer för sin verksamhet. Visionerna är ofta storslagna och det är 
tydligt att Anja inte är en person som nöjer sig.  
 
Beatrice – Gammal i gemet 

 
Minnesanteckning 26/8 2010 

 
Beatrices klinik ligger mitt inne i stadskärnan och är omgiven av lunch-
restauranger. Förutom den stora skylten över dörren så skvallrar de två 
skyltfönstren fyllda med porslinshundar om företagets inriktning. Lokalen 
är liten och från ytterdörren kliver man rakt in i ett litet väntrum. Här 
finns några stolar och ett bord med diverse lektyr – främst katt och 
hästtidningar. I det ena hörnet av väntrummet står några lastpallar med 
matsäckar på golvet. En närmare inspektion visar att det är hund- och 
kattmat som finns till försäljning. Väggarna i det lilla väntrummet är 
svampade blå. Någon med ett konstnärligt handlag har dekorerat delar av 
väggarna med illustrationer av två hundar och en katt. 

 
Beatrice är 50 år och kommer ursprungligen från Stockholm. Hon berättar att 
hon alltid har haft ett intresse för djur. Betygen från gymnasiet gjorde dock att 
veterinärprogrammet tycktes ouppnåeligt och hon kom istället att utbilda sig 
till biolog och arbetade under flera år som labbingenjör. Veterinäryrket 
fortsatte dock att locka och med stöd av en vän gjorde Beatrice slutligen 
högskoleprovet. Med de poäng hon erhöll öppnades möjligheten att söka 
veterinärprogrammet och hon var i trettioårs åldern när hon påbörjade 
slutligen påbörjade utbildningen. Efter utbildningen bosatte sig Beatrice i 
Östergötland och började vikariera som distriktsveterinär. Förutom distriktet i 
Östergötland hade hon även ett distrikt i Värmland som hon vikarierade vid.  
 
Beatrice verksamhet har, vid tiden för intervjun, funnits i 17 år och är väl 
inarbetad. Tillsammans med en timanställd veterinär tar Beatrice hand om 
stadens smådjur i sin lilla lokal. Hästar och andra stora djur behandlas istället i 
sina hemmastall. På sommarhalvåret har hon även en inriktning mot 
seminverksamhet11. Beatrice har ett mångårigt hästintresse och har egna 
hästar.  
 

                                                 
11 Seminering av djur för avel 
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Karin – Fri som vinden 
 

Minnesanteckning 7/10 2011 
 
Jag har bestämt möte med Karin ute på Tornbyområdet i Linköping, 
närmare bestämt vid en Järnhandel. Karin jobbar ambulerande från en stor 
husbil och har denna dag ett ärende till Linköping och järnhandeln för att 
fylla på gastuber till sin husbil. Kommande vecka stundar nämligen en tre 
veckors lång visit till Finland för arbete.  
 
När jag svänger in på Wik & Walls parkering kan jag se att Karins husbil 
redan är på plats. Den är ca 7 meter och ser mycket fräsch ut. Karin är 
redan i full gång med att fylla på gastuber. Karin föreslår att vi ska åka 
någonstans och äta lunch, men att hon kan visa husbilen först. Det är 
verkligen ett imponerande fordon. Här finns plats för boende men även för 
att arbeta. Karin förevisar utrustning för frysning av sperma, en liten alkov 
där hon jobbar med sitt mikroskop och mycket annat. Här är det ordning och 
reda och dessutom en annan typ av arbetsmaterial än vid exempelvis en 
smådjursklinik. Kerstins verksamhet består i seminverksamhet, frysning av 
sperma och embryotransfer, allt med fokus på hästar, berättar hon. Vad 
gäller embryotransfer är hon en av tre i Sverige som utför detta och det 
innebär i princip att hon har hela Sverige som arbetsplats, utgångspunkten 
för företaget är dock Östergötland. 

 
Även om viljan var stark så var spåret in på veterinärutbildningen inte 
spikrakt. Karin kom in på utbildningen först på det fjärde försöket, 1971. Vid 
tiden för sin examen fanns fortfarande en viss skepsis inför kvinnor i 
professionen, något som Karin dock menar kunde mildras om man bara 
visade sin färdighet. Direkt efter utbildning arbetade Karin under några år 
som distriktsveterinär. Hon sökte sig dock snart tillbaka till 
lantbruksuniversitetet med en ambition att forska på hästar och tidig 
fosterdöd. Produktionens djur var dock de som vid den tiden prioriterades vid 
universitetet och Karin fann sig ingå i ett forskningsprojekt om galtsperma 
under några år. Med envishet som sin störste förkämpe lyckades hon till slut 
komma in i ett forskningsprojekt och avhandlingen inriktad mot 
hästobstetrik12 stod färdig tio år senare; 1992. Parallellt med 
avhandlingsarbetet hann Karin och hennes man att få tre barn samt att bygga 

                                                 
12 Obstetrik = förlossningslära 
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upp en egen verksamhet med inriktning mot semin. 2002 startade Karin sin 
nuvarande verksamhet – en verksamhet som har transformerats under årens 
gång. Under några år hade Karin en fast punkt på en gård och även anställda. 
Numera, vid 63 års ålder är hon dock helt ambulerande och ensam i 
verksamheten. Då Karin menar att det är frihet som har lockat med 
företagande tycks en ambulerande verksamhet vara den yttersta friheten.  
 
Rebecca – Lugnet på landet 
 

Minnesanteckning 26/1 2011 
 

Det är en solig, kall morgon i slutet av januari. Efter någon veckas töväder 
har nu kylan åter slutit sin famn om Östergötland och det är -10 grader ute. 
Jag följer de anvisningar som Rebecca hänvisat till på klinikens hemsida. 
Det är inte svårt att hitta då vägen ut till kliniken är väl utmärkt med 
skyltar. Samtidigt förvånar det mig hur långt ut på landet veterinärkliniken 
ligger. Vilket underlag finns det här ute – mest kossor? Väl framme slås jag 
av idyllen. Gården ligger invid en skogsdunge och byggnaderna är många – 
samtliga karaktäristiskt röda med vita knutar. Ladugårdsbyggnaden där 
kliniken residerar är renoverad i gammal lantlig stil. En gulmålad 
dubbeldörr i trä bjuder in besökare i byggnaden. Receptionen är stor och 
öppen med bjälkar blottade i taket. Receptionsbänken är bastant i trä med 
rundade hörn. Utspridda längs väggarna står små klubbfåtöljer i mörkbrunt 
skinn. Väggarna pryds, förutom av stora spröjsade fönster, av konst 
föreställande hundar och katter. Under intervjun får jag veta att kliniken till 
stor del är utformad och inredd enligt Feng shui. Då Rebecca är utbildad 
djurakupunktör har hon stött på den österländska läran om Feng shui sedan 
tidigare och hon förklarar skrattande att kliniken inte kunde planeras och 
inredas utan att ta detta i beaktande. 

 
Rebecca är 53 år och hon äger den lilla kliniken gemensamt med sin make. 
Hon är dock ensam ansvarig för den kliniska verksamheten. Rebecca sökte 
veterinärutbildningen och tog sin examen 1983. Den sista sommaren under 
utbildningen jobbade hon som distriktsveterinär och det var då hon fick ett 
särskilt intresse för att arbeta med smådjur. Rebecca drev tillsammans med en 
manlig kollega en klinik mellan 1987 och 2005. Kliniken låg dock på en annan 
ort och Rebeccas dagar upptogs till viss del av att pendla. I samband med flera 
andra anledningar valde Rebecca 2005 att lämna den då etablerade kliniken. 
Förutom att slippa pendla ville hon förverkliga drömmen om att skaffa en 
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egen häst. Detta fanns nu goda möjligheter till då det fanns gott om utrymme 
på makens gård. Rebecca väckte idén hos sin make att de skulle kunna 
renovera den ladugård som stod tom på gården och inrätta en egen 
verksamhet där. Kliniken startades sedermera 2006 och dess slogan blev 
”Djursjukvård i hemmamiljö”. Klinikens inriktning är gentemot hund och 
katt. Rebecca menar att hon är nöjd med det kundunderlag som hon har och 
en dag i veckan ägnar hon sig åt företagets bokföring. Då hon har sett kollegor 
”gå in i väggen” tillägger Rebecca att hon är noga med sina lediga dagar.  
 
För den som vill läsa mer och få en bild av övriga intervjuade veterinärer så 
hänvisas till bilaga 7.  
 
Översikt över samtliga intervjupersoner 
Nedan presenteras en matris över samtliga intervjupersoner – meningen är att 
läsaren ska kunna återkomma till denna under läsandets gång. De aspekter jag 
har tagit fram för att skilja ut de olika intervjupersonerna är specifikt valda för 
att visa upp hur splittrad och diversifierad gruppen är men valen går även 
utanför detta. Innan matrisen kommer jag därför att redogöra för, och 
motivera valet av, aspekter för att beskriva intervjupersonerna. Till aspekterna 
finns även en koppling till studiens kontext där både professionen och 
djurhållningen i Sverige har förändrats över tid.  
 
Examensår: som synes i matrisen är det ett stort spann i intervjupersonernas 
examensår från veterinärutbildningen. Den tidigaste (Karin) tog sin examen 
1976 och den senaste (Lena) i skiftet 2005/2006.  
 
Företagsstart: Denna aspekt visar också på det stora spann som finns bland 
intervjupersonerna. Det ”yngsta” företaget (Anjas) har startats upp parallellt 
med denna studie och är i skrivandes stund  1,5 år. Det ”äldsta” företaget (där 
intervjupersonen själv initierade starten) är varit verksamt i 18 år (Beatrice).  
 
Ägande: Huruvida intervjupersonerna står som enda ägare för företaget eller 
om ägandet är delat menar jag är av intresse då delat ägande kan innebära en 
ansvarsfördelning och/eller ett stöd i företagandet. Sex av tio intervjupersoner 
är ensamma ägare av sina respektive företag. Övriga fyra äger företagen 
tillsammans med sina makar.  
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Lokalitet: Denna aspekt är intressant med tanke på tillgänglighet för kunder, 
men även vad gäller företagets ekonomiska förutsättning (något som blir 
tydligt i nästkommande kapitel).  
 
Djurslag: I förhållande till den tidigare diskussionen om djurhållningens 
omvandling menar jag att det är viktigt att veta vilket/vilka djurslag som 
fokuseras i verksamheten. 
 
Anställda samt Företagets omsättning: Dessa två aspekter bör sättas i relation 
till varandra och säger då något om företagets storlek och om veterinärens 
arbetsbörda.  
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Kapitel 8: Veterinärernas berättelser 
 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av genomförda intervjuer 
i form av en tematisering. En närmare beskrivning av hur denna tematisering 
har tagits fram finns att tillgå i metodkapitlet (kap. 3). Samtliga 10 
intervjupersoner finns representerade i detta kapitel genom såväl beskrivande 
text som citat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
Citaten som inkluderats i kapitlet innehåller tidvis markeringar då de 
bearbetats eller något behöver tydliggöras. En lista på dessa markeringar och 
deras betydelser erbjuds i tabell 8-1 nedan. 
  
  

Tabell 8-1: Citatmarkeringar och deras betydelse 
 
Markering Betydelse 
(…) Ett eller flera ord har utelämnats 
[…] En eller flera meningar har utelämnats 
… Intervjupersonen tar en paus för att fundera 
[förklaring] Detta nyttjas då något behöver förtydligas för läsaren 

 
 
Incitament till att bli veterinär och företagare 
Vad som avgjort att intervjupersonerna har tagit steget in i 
veterinärprofessionen har varierat. Grundläggande kan tyckas vara ett intresse 
för djur, vilket också många av intervjupersonerna har poängterat, men ett 
minst lika grundläggande intresse har varit mot naturvetenskap och biologi i 
flera av fallen. Christina hade tidigt ett intresse för biologi och medicin. 
Veterinärutbildningen menar hon var den bredaste allmänbiologiska 
utbildningen hon kunde få. Lenas förklaring till att hon valde att bli veterinär 
får stå som ett exempel för hur flera av intervjupersonerna resonerat:  
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”Jag var jätteintresserad av djur från första början men det är 
liksom inte det som är huvudorsaken till att jag är veterinär 
idag egentligen. Utan jag är jätteintresserad av natur-
vetenskap över huvud taget, då med tonvikt på medicin.” 

-Lena 
 
Detta intresse för naturvetenskap, biologi och medicin har yttrat sig, inte minst 
i de fall där intervjupersonen i fråga inte kom in direkt på 
veterinärutbildningen, genom att några av intervjupersonerna har läst kurser i 
bland annat kemi och biologi på universitetet.  
 
Var kommer då intresset för djur ifrån? Annika berättar att hon alltid haft djur 
omkring sig – även under uppväxten. Karin växte upp på en gård där det 
fanns både kor, grisar och arbetshästar. Till detta finns dock kontraster såsom 
exempelvis Sandra som under sin uppväxt inte hade något mer avancerat 
djur, som hon uttrycker det, än ett marsvin. Dock började hon rida vid sex års 
ålder och hade tillgång till hästar via sin bästa kompis. Sandra menar att hon 
aldrig egentligen velat bli något annat än just veterinär och berättar 
känslosamt om dagen hon fick beskedet att hon kommit in på 
veterinärutbildningen.  
 

”Det var det största ögonblicket i mitt liv. ” 
-Sandra 

 
Fyra st. av de intervjuade veterinärerna har haft tidig insyn i 
veterinärprofessionen via sin släkt. Bland annat är Anjas pappa veterinär på 
Nya Zeeland och Rebeccas moster och hennes man var båda två veterinärer. 
Rebecca menar dock att detta inte var en stark anledning till varför hon valde 
att bli veterinär. Evas morbror, numera pensionerad distriktsveterinär var 
visserligen en viktig anledning till att hon blev veterinär – men på ett litet 
annorlunda sätt. Eva berättar att hon bestämde sig för att bli veterinär redan 
vid 12 års ålder. Detta i samband med att hon frågade sin morbror om det var 
roligt att vara veterinär. Till svar fick hon att det var roligt men att flickor inte 
kunde bli veterinärer. I den stunden menar Eva att hon visste att det var precis 
det hon skulle bli – veterinär. En liknande historia fast med en annan motpart 
berättar Annika:  
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”En sån där syokonsulent som man hade på den tiden. Han sa 
’det finns ingen möjlighet’ och då blev jag ju ännu mer envis.” 

-Annika 
 

Grundläggande intressen som tycks följa samtliga intervjupersoner är ett 
intresse för djur samt för naturvetenskapliga ämnen. Förebilder i släkten, 
menar de som haft det, spelar mindre roll. Att däremot få höra att drömmen 
om att bli veterinär är ouppnåelig har sporrat.  
 
Från incitamenten till att bli veterinär följer nästa steg för intervjupersonerna; 
att starta eget företag. Liksom anledningarna till att välja att bli veterinär så 
skiljer sig anledningarna till att bli företagare mellan intervjupersonerna. Lena 
är den av intervjupersonerna som tydligast uttryckt detta val som resultatet av 
sin vilja att ta sig framåt och att skapa något eget:  
 

”Jag vill bli bra på nånting och jag vill stå för det också. Och 
då vill jag också ta smällen eller vad man ska säga. Men jag 
vill få berömmet för det också för annars när man är anställd 
så har man sin lön och så är det klart att man kan få 
löneförhöjning om man är bra men annars så är det liksom 
nån annan som får ta på sig äran. Och i och för sig också 
smällarna då, men det känner jag att den kan jag ta på nåt 
sätt. Jag vill skapa något eget som jag kan vara stolt över och 
som, ja kan gagna mig på nåt sätt också då.” 

-Lena 
 
Bakom Lenas citat ligger en längre förklaring om att branschen är speciell och 
känslan av att du som veterinär ska se sitt yrke som ett kall och därmed också 
vara beredd att ställa upp och jobba i stor utsträckning. Lena menar att regler 
om exempelvis arbetstid och vila ibland får stå tillbaka när situationen kräver 
det. En kommentar om att en del jättebra veterinärer kan vara urusla chefer 
indikerar också att det kan ligga något ytterligare bakom Lenas beslut att 
starta eget.  
 
Ett missnöje med sin dåvarande situation anger hälften av veterinärerna som 
en del av bakgrunden till att starta eget. Missnöjets ansikte är dock 
mångfaldigt. Beatrice var anställd som distriktsveterinär när hon fattade 
beslutet att starta eget. Detta beslut fattade hon i samband med den 
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omfattande omorganisation som DVO genomgick i mitten av 90-talet. En 
direkt effekt av omorganisationen som drabbade Beatrice var att hon skulle få 
sämre lön än nyutexaminerade kollegor på grund av att hon inte gjort 
slakteripraktik under sin utbildning. Detta kombinerat med en allmän skepsis 
mot jordbruksverket såsom organisation och arbetsgivare var det som tippade 
vågskålen.  
 
Annika och Sandra lämnade samma arbetsgivare vid ungefär samma 
tidpunkt. I Annikas fall tärde jourerna och det gavs ingen pardon för den som 
inte orkade. Annika hade jour en dag i veckan samt helgjour en gång i 
månaden vid tiden för sin uppsägning. Vid detta tillfälle var hon även gravid 
och företaget startades upp under tiden för graviditetens sluttamp samt under 
föräldraledigheten.  
 
Sandras väg mot eget företagande har på många sätt varit långdragen. Hon 
startade inledningsvis upp sitt företag som ett sätt att försörja sig då hon 
arbetade gratis som assistent hos en veterinär i Malmö (detta var innan hon 
blev antagen till veterinärutbildningen).  Efter examen blev hon snabbt värvad 
till samma klinik som Annika var anställd vid. Sandra upplevde att hon 
snabbt fick tillträde till operationsrummet. Efter två år lämnade Sandra 
tillfälligt kliniken för mammaledighet och när hon återvände hade 
arbetssituationen förändrats vid kliniken:   
 

”Sen var det inte kul att jobba där. Innan så var man 
påläggskalv och det var kul och man fick liksom prova på det 
och det. Och sen när man kom tillbaka som mamma och då var 
man plötsligt…oren…? Och fick inte gå in på operations-
avdelningen […] då hade ju dom här killarna kommit och 
pinkat in sina revir.” 

-Sandra 
 
Situationen gjorde att Sandra sökte sig ifrån kliniken och hon blev istället 
anställd som djursjukvårdslärare samtidigt som hon bedrev en begränsad 
verksamhet som praktiserande veterinär hemma i källaren. Verksamheten 
växte dock som en följd av att ryktet spreds och till sist var det ohållbart att ha 
två jobb plus småbarn. I och med att Sandra egentligen inte vill arbeta som 
lärare, utan snarare praktisera sitt yrke, var valet givet och hon valde att satsa 
på företaget.  
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Rebecca, har liksom både Anja, Lena och Eva tidigare erfarenhet av 
företagande. Valet att starta eget tillsammans med en manlig kollega första 
gången det begav sig var även det baserat på ett missnöje med arbets-
situationen. Rebecca fick i likhet med Sandra snabbt anställning vid en klinik 
efter erhållen examen. Av sju anställda veterinärer var hon den enda kvinnan. 
Utöver betungande jourer kände sig Rebecca förbisedd av en chef som 
prioriterade att coacha män med mindre talang för kirurgi än hon själv.  
 
Andra gången det begav sig hade Rebecca tillsammans med sin manliga 
kollega drivit en framgångsrik veterinärverksamhet i 18 år. Valet att bryta sig 
ur detta samarbete och börja på ny kula grundade sig mycket i att Rebecca 
tröttnat på att pendla – något som slukade många timmar varje arbetsdag. 
Dessutom upplevde Rebecca att det hade blivit en obalans vad gällde ansvaret 
mellan henne och hennes kollega. En obalans som innebar större ansvar för 
henne själv. Rebecca ville även vid denna tid i livet förverkliga drömmen att 
skaffa en egen häst. Att starta upp ett företag lokaliserat till den egna gården 
blev en lyckosam lösning.  
 
Karin startade upp sitt första företag med sin dåvarande make samtidigt som 
hon doktorerade vid Lantbruksuniversitetet. Att ta detta steg menar hon var 
lätt då hon kom från en familj som drivit företag länge. Karin menar att 
företagande, i och med detta, var naturligt för henne och poängterar också att 
det var lockande med friheten. Efter separationen från maken startade Karin 
ett nytt, eget företag. En anställning stod sig slätt mot friheten i företagandet.  
 
Sammanfattningsvis grundar sig incitamenten för att välja att utbilda sig till 
veterinär till viss del i ett intresse för djur men även ett intresse för ämnen som 
naturvetenskap och biologi. I vissa fall kan en insyn i profession ha underlättat 
valet men inte påverkat det i någon större utsträckning. Incitamenten för att gå 
från anställd till att bli företagare är mer diversifierade och personbundna. Ett 
missnöje med sin arbetssituation på ett eller annat sätt är dock en vanlig 
förklaring. Utöver detta kan en strävan efter något eget samt en önskan om 
frihet spela roll för valet.  
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DVO; en källa till kompetens och konkurrens 
DVOs närvaro och dess inverkan på de intervjuade veterinärernas företagande 
tar sig uttryck på en rad olika sätt. Organisationen som sådan är en viktig del 
av arbetsmarknaden för veterinärer. En majoritet av de intervjuade 
veterinärerna har arbetat inom organisationen och dessutom haft detta som 
sin första arbetsplats efter examen. Såsom Anja beskriver det så kan arbetet 
som distriktsveterinär vara ett komplement till veterinärutbildningen då det 
där ges en bredd av kunskaper. 
 

”Det är det som är så bra med distriktsveterinärjobbet. Man 
får ganska brett. Man blir inte så duktig på allt men man har i 
alla fall gjort det några gånger.” 

-Anja 
 
Beatrice menar att hennes tidigare arbete som distriktsveterinär på samma ort 
där hon sedermera etablerade sitt företag hjälpte henne att få kunder. Detta då 
hon redan var ett känt ansikte bland djurägarna på orten. Det har tidigare inte 
setts med blida ögon från DVOs sida på den veterinär som kombinerar eget 
företagande med att arbeta som distriktsveterinär. Beatrice valde att sluta 
under tiden för DVOs omorganisation i mitten av nittiotalet för att istället 
starta eget. Hon erbjöd sig dock att stanna kvar som resurs i jourschemat, och 
arbetade även jour en tid innan protesterna kom: 
 

”Dom var rädda att jag skulle ta deras kunder (…) om jag 
jobbade på jouren och sen var privat på övrig tid (…) och då så 
blev jag av med min jourtid. Och tack sa jag. Då kände jag att 
jag inte ens behövde ha dåligt samvete för att jag inte gjort 
något.” 

-Beatrice 
 
Sandra hade en liknande upplevelse då hon under en period var vikarie på en 
distriktsveterinärstation i länet. Vid ett tillfälle var det personalbrist och hon 
blev tillfrågad om hon kunde ställa upp en eller två dagar i veckan under 
sommaren.  
 

”Och jag åkte ned dit [till distriktet där hon skulle vikariera] 
och sen kom det till vetskap i grann-distriktet och X som är 
distriktschef anmälde dem till Jordbruksverket att dom anställt 
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en vikarie som bedrev konkurrerande verksamhet i X distrikt. 
Man får ju enligt DVO inte vara distriktsveterinär och ha 
privat klinik samtidigt […] Jag menar jag gjorde det ju för att 
hjälpa och jag klarade mig ju ändå. Jag hade ju att göra här, så 
det spelade inte mig någon större roll utom att det var 
tråkigt.”  

-Sandra 
 
Sandras företag var beläget, inte i distriktet där hon vikarierad, utan i ett annat 
distrikt i länet där X var chef. Att distriktsveterinärerna i egenskap av en 
statlig organisation har andra förutsättningar än de privata företagarna är 
något som har varit ett känsligt ämne inom professionen under ett antal år. 
Även de intervjuade veterinärerna har synpunkter på den konkurrenssituation 
som föreligger.  
 

”Det känns ju inte bra med den konkurrensen som är. Jag 
menar här sitter jag och försöker kämpa och få samma… och så 
sitter dom med digitalröntgen. […] Utan dom får bara 
utrustningen så att dom ska kunna konkurrera med 
utrustningen och inte med kompetensen och det tycker jag 
känns helt fel.” 

- Annika 
 
Anja påpekar att meningen egentligen inte är att distriktsveterinärerna ska 
konkurrera med de privata veterinärerna utan snarare att DVO ska täcka upp 
de luckor som annars uppstår i olika områden. Samtidigt ser hon dock de 
olika förutsättningar som finns:  
 

”Organisationen [Distriktsveterinärorganisationen] den gick 
back med 12 miljoner kronor per år. Du förstår en 
organisation som får gå back med 12 miljoner per år är det 
ganska svårt för andra att konkurrera med.” 

-Anja 
 
I ovanstående fall hamnar de företagande veterinärerna i underläge gentemot 
DVO. Detta då de varken har statliga bidrag eller möjlighet att gå med förlust i 
samma utsträckning.  
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Det som bland annat satte käppar i hjulet för Sandras vision om att arbeta med 
lantbruksdjur var det som hon betecknar som en konkurrenssituation. En 
situation som hon menar innebar att den lokala distriktsveterinären inte ville 
rekrytera vikarier från trakten utan snarare valde att gå utanför länets gränser 
för denna rekrytering:  
 

”Jag försökte verkligen hitta ett jobb med stordjur för att det 
var det som jag ville göra. Det var ingen av distrikts-
veterinärerna här i trakten som ville ha mig för dom var ju 
rädda för konkurrens. I och med att jag bodde här. Så han som 
hade distriktet här, han tog vikarier som bodde i Dalarna.” 

-Sandra  
 
Denna konkurrenssituation visade sig även när Sandra efter flera år av arbete 
vid en större klinik i länet samt som djursjukvårdslärare valde att starta eget. 
Sandra valde att förlägga sin verksamhet på den östgötska landsbygden, i 
närheten av sitt hem. Detta stack dock också i ögonen på den lokala 
distriktsveterinären. I ett försök att undvika problem avstod Sandra från att 
skriva ut i företagsnamnet att hon också arbetade med hästar. Istället kallade 
hon sin verksamhet för Smådjursmottagning. Konkurrensen med den lokala 
distriktsveterinären visade sig dock ändå:  
 

”Han mobbade dem som anlitade mig någon gång och då 
vågade dom inte anlita mig för att det var ju han, det var ju 
staten, distriktsveterinären som hade jour. Men han kunde 
säga – Jaha, vem var det som vaccinerade din häst förra 
gången? Ja då kan du väl försöka få tag på henne nu också då.” 

-Sandra  
 
Sandra berättar att det var flera som funderade på att anmäla veterinären i 
fråga men att det aldrig blev något av det. Klagomål framfördes till 
länsveterinären men anmälan skulle ske skriftligt och kravet på formalitet 
gjorde att det hela rann ut i sanden.  
 
Sammanfattningsvis har DVO för en majoritet av de intervjuade inneburit 
deras första steg ut på arbetsmarknaden som legitimerade veterinärer. 
Organisationen kan på sätt och vis liknas vid en praktisk vidareutbildning 
eller en ”rite de passage”. Att ha arbetat som distriktsveterinär och sedan 
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starta företag i samma region kan innebära en fördel då djurägarna känner 
igen veterinären sedan tidigare. Detta kan ses som något positivt för 
företagaren. Organisationen för dock, utifrån företagarnas sätt att se det, även 
med sig en orättvis konkurrens. Genom statliga anslag finansieras en 
verksamhet som tillåts gå back menar en av de intervjuade veterinärerna. 
Konkurrensen berör även joursystemet på olika sätt, ett system som emellertid 
numera börjat upphandlas.  
 
Personen bakom titeln 
Att locka kunder till sig är av stor vikt för varje privatpraktiserande veterinär. 
Det egna ryktet tycks spela en viktig roll i sammanhanget enligt de intervjuade 
veterinärernas utsagor. Inför starten av sina respektive företag gav de 
intervjuade veterinärerna fler olika exempel på omständigheter som hjälpt 
dem bygga upp ett kundunderlag.  
 
Att ha ett gott rykte från tidigare arbetsplatser angavs exempelvis spela en stor 
roll för kundunderlaget. Rebecca funderade en del över sitt kundunderlag 
innan hon startade upp sin verksamhet. Utöver de patienter som fanns i 
trakten kring verksamheten så räknade hon med att få med sig några av sina 
patienter från sin tidigare verksamhet. Men även att hennes rykte som duktig 
på att röntga höfter skulle bidra med ytterligare kunder. Samtidigt inser 
Rebecca att det finns en baksida med detta:  
 

”Nackdelen som det är här är ju att det är lite mer nischat. 
Folk kommer till mig. Jag säljer mig själv.” 

-Rebecca 
 
Veterinärerna har också nytta av att vara bekanta ansikten på orten där de 
etablerar sig. Det kan både Anja och Annika vittna om. I deras fall handlade 
det om att de både hade bott i flera år på sina respektive orter innan de 
startade sina verksamheter. 
 

”Det är ju många som känner mig redan eftersom jag ju har 
bott i kommunen sen 2004. Dom vet att det inte är någon som 
har onda avsikter och sånt.” 

-Anja 
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Såsom Rebecca påpekar ovan så blir hon nyckeln till verksamheten, något som 
kan vara på både gott och ont. Annika ser det som en fördel att ha en liten 
verksamhet då hon menar att detta bidrar till en mer familjär atmosfär och att 
kunden alltid får träffa samma veterinär. Detta är ofta inte fallet vid en större 
verksamhet med flera anställda. Den personliga kontakten menar Anja är av 
stor vikt. Hon påpekar att nöjda kunder är lojala kunder och att många kunder 
är villiga att resa lång väg för att träffa en veterinär som både de och deras 
djur trivs med. Eva menar att just grunden till ett framgångsrikt företagande 
handlar om ett gott renommé, kunskap, erfarenhet och omdöme. Något som 
hon menar i sin tur ger nöjda kunder.  
 
Bemötande blir sålunda en viktig komponent vad gäller nöjda kunder. 
Christina menar att det är viktigt att bemöta kunderna på ett bra sätt i det 
dagliga arbetssättet. Djuren ska behandlas på ett trevligt sätt och kunden ska 
känna sig väl omhändertagen. Eva reflekterar också över vikten att ett gott 
bemötande och drar parallellen till humansjukvården:  
 

”Det är ju ungefär så folk känner för sina djur – du vill att det 
ska kännas som att den människan du kommer till bryr sig om 
hur det går.” 

-Eva  
 
Hur gott rykte man än har och hur fint bemötande än kunden får så är de 
intervjuade veterinärerna ense om att för lång frånvaro kan vara skadligt för 
verksamheten. Detta då, just som Rebecca reflekterade över ovan, de i många 
fall säljer sig själv i form av sin kunskap och erfarenhet men även personlighet 
utifrån bemötandet. Då kundens nöjdhet och lojalitet är kopplad till en enskild 
veterinär uppstår en problematik när veterinären av olika orsaker måste 
stänga verksamheten. Flera av de intervjuade veterinärerna menar att det vid 
sådana tillfällen finns en risk för ett kundtapp. Anledningarna till att stänga 
och vara frånvarande från verksamheten handlar om allt mellan semester, 
längre sjukdom men även ledighet i samband med att ha fött barn.  
 

”Som egen företagare kan man ju inte stänga i tre månader 
och sen tro att man bara kan öppna igen och köra på som 
vanligt. Jag menar man måste ju vårda sin kundkrets.” 

-Susanna 
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Susanna som under intervjun faktiskt sitter med sin nyfödda dotter i famnen 
menar att det i hennes fall inte påverkat företaget så mycket då hennes make 
kan axla en stor del av arbetsbördan så länge hon har möjlighet att tidvis 
övervaka och ge bedövning. Detta underlättas av en närhet mellan hemmet 
och kliniken i Susannas fall. Ett annat exempel där påverkan på verksamheten 
var förödande var när Anja blev allvarligt sjuk och var tvungen att lägga 
verksamheten som konsult på is under tiden som hon genomgick behandling. 
Denna frånvaro raserade såväl hennes nätverk som företagets ekonomi.  
 
Sammanfattningsvis är veterinären och företagaren som person av stor vikt för 
kundunderlaget. För att få kunder till verksamheten kan veterinärerna dels 
förlita sig på sitt rykte från tidigare arbetsplatser men kan även tjäna på att 
vara kända på orten där verksamheten förläggs. Till syvende och sist handlar 
det dock om bemötande, då en nöjd kund är en lojal kund. Majoriteten av de 
intervjuade veterinärerna har små verksamheter där de ofta är den enda 
veterinären att tillgå. Detta innebär en möjlighet för kunderna att skapa band 
till veterinären i fråga och bidrar till en familjär atmosfär där kundens lojalitet 
knyts till den enskilde veterinären. Detta kan dock även innebära problem för 
veterinären i fråga. Tillgänglighet blir en nyckelfaktor för kundens lojalitet och 
längre frånvaro i form av semester, föräldraledighet men även vid sjukdom 
kan innebära ett kundtapp.  
 
Med fokus på kunden 
För att få ett gott rykte och då även ett stabilt kundunderlag satsar de 
intervjuade veterinärerna på att erbjuda sina kunder service av olika slag. Ett 
slags service är att ha exempelvis schampo eller specialfoder till försäljning 
inom verksamheten: 
 

”Lite schampo och såna där saker. Men vi försöker hålla ned 
det så mycket som möjligt för jag tycker inte att det är så bra 
lönsamhet. Det känns som att det är lite bra service” 

                                                                                               -Beatrice 
 
Servicen i detta fall består till stor del i att kunna erbjuda kunder specialfoder 
anpassat till exempelvis hundar med njurproblem eller speciella schampon vid 
konstaterade hudåkommor hos patienten. I likhet med Beatrice uttrycker flera 
av de intervjuade veterinärerna vilken förlustaffär denna service kan vara. Inte 
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minst då det handlar om varor med bäst före datum. Annika får illustrera det 
som flera har återkommit till:  

”Allt betalar sig ju inte utan det går ju back. Exempelvis som 
det här med foder då som jag vill ha tillgängligt och sen håller 
man på med hudproblem då är det mycket det här med 
schampon och sånt. Och det är ju mycket sånt där man får 
kassera. För det finns ju ett utgångsdatum på det” 

-Annika 
 
Alla går dock inte back på foderförsäljning. Flera av veterinärerna är 
medvetna om att foderförsäljning på en större klinik kan vara mycket lönsamt. 
Men det kräver också vissa förutsättningar. Förutsättningar som att kliniken 
ligger centralt, att det finns anställda som kan ta hand om försäljningen, att 
lokalerna är bra med gott om utrymme samt att kliniken ett adekvat 
kundunderlag. Sandra beskriver anledningen till att hon inte säljer foder i 
någon större utsträckning längre: 
 

”Jag upptäckte att råttorna var på säckarna [med foder]. Jag 
har en dålig lokal. […] Det är ganska svårt att ta 635 kronor 
för en säck foder med hål i. […]Om man ska hålla på med sånt 
så ska man nog ha en anställd. För jag kan inte avbryta en 
operation för att det kommer nån och vill ha hundmat. […] Så 
jag har lagt ned allt det och det var väl råttornas fel då….eller 
förtjänst.” 

-Sandra 
 
Även Anja har i sin relativt nyöppnade verksamhet fått uppleva problemen 
med just foderförsäljning. Vid uppstart lovade hon sina kunder att hon skulle 
ta in foder och ha det som en del av verksamheten. På grund av missförstånd i 
kommunikation med foderdistributören beställde Anja dock ett större parti 
foder än vad hon tänkt sig och vid tiden för vår intervju är realisationen av 
detta foder i full gång. För att kunna göra av med de stora mängderna säljer 
Anja ut fodret till inköpspris plus moms. Läxan är dock lärd och Anja menar 
att hon fortsättningsvis ska göra så att kunderna får komma in till kliniken och 
beställa foder. Först därefter ska hon lägga in en beställning till 
foderdistributören. 
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Servicen kan givetvis även handla om annat än att tillhandahålla kunden med 
möjlighet att köpa schampo och foder. Jour och tillgänglighet är något som 
kommer upp flera gånger under intervjuerna. Särskilt de intervjuade 
veterinärerna med smådjurspraktik pekar på problemet med att det inte finns 
någon bra jourverksamhet i länet. Detta betyder att den som får ett 
akutproblem med sitt smådjur har begränsat med möjligheter till snabb vård 
vissa tider på dygnet. Detta är något som flera av veterinärerna har 
uppmärksammat. Anja är särskilt inriktad på detta när hon talar om sin 
nyöppnade verksamhet, hon tänker inte konkurrera med priser utan snarare 
med tider:  
 

”Det är flexibiliteten och det är jourmöjligheten […] då kan 
jag ställa upp lite när som helst, jag kan köra kvälls-
mottagningar, jag kan köra hembesök och på helger. Folk kan 
ringa mig när som helst. ” 

-Anja 
 
Men det finns alltid utrymme för oliktänkande. Christina menar att hennes 
verksamhet är ett komplement till distriktsveterinärerna och att hon inte åker 
ut och tar de akuta fallen såsom dessa gör. Sandra som har drivit sin 
verksamhet i 18 år har bestämt sig för att inte ha jour: 
 

”Det kan jag kanske ha nu när barnen är utflugna men 
samtidigt så är jag tillräckligt gammal nu för att jag ska tycka 
att jag kan få ha min fritid. Det finns andra som har betalt för 
att ha jour – då kan dom få göra det.” 

-Sandra 
 
Att erbjuda kunder möjligheten till hembesök har både Anja och Lena nappat 
på som affärsidé. Lena berättar att då hon jobbade på klinik var hon tvungen 
att säga nej när kunder frågade efter den servicen. Ett av problemen som 
uppstår i och med denna service är dock att veterinären får improvisera vad 
gäller undersökningsbord. Lena menar att det gå utmärkt att ta upp små djur 
på ett bord som ägaren kan lägga exempelvis en handduk eller matta på. 
Större djur är smidigare att ta hand om på golvet menar hon. Vid 
intervjutillfället är Lena synligt gravid och jag frågor hur det fungerar för 
henne rent arbetsmiljömässigt:  
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”Det är viktigare för mig att patienterna och djurägarna 
känner sig bekväma och att besöket fungerar rent praktiskt än 
att jag är nöjd med hur jag står. Jag kan – så länge det inte är 
monotona eller konstiga rörelser – böja mig eller sätta mig på 
huk eller krypa på golvet” 

-Lena 
 
Samtidigt menar Lena att det är ett fysiskt arbete över huvud taget att arbeta 
som veterinär och att det kan innebära såväl konstiga lyft som rena 
brottningsmatcher. Något det gäller att försöka undvika så långt det går.  
 
Servicen som erbjuds kan också ha en karaktär av goodwill. Anja fick under en 
av våra intervjuer ett telefonsamtal från en kund som undrade hur denne 
skulle behandla sin kanin som hade en stor tova i pälsen. Anja erbjöd då 
kunden att komma till kliniken och låna en trimmaskin utan kostnad. Efteråt 
så förklarade hon sitt agerande på följande sätt:  
 

”Ja jag försöker att vara lite flexibel. Det är surt att behöva 
komma in och betala femhundrafemtio kronor. Första gången 
kan man vara lite… Man vinner väldigt mycket på att vara 
lite avslappnad. Folk får förtroende för en. Är det liksom en 
regelrätt behandling så måste dom betala men när det är 
mindre grejer eller om dom bara ska kolla lite på nåt så.” 

-Anja 
 
Att erbjuda gratis service såsom i Anjas fall kan ställas mot Sandras där hon 
strikt ekonomiskt sett ibland gör en förlust genom att egenkostnaderna inte 
täcks av hennes arvode. Hon berättar för mig att hon kan åka ut till en kund 
på en annan ort för att vaccinera en häst. Kostnaden för att vaccinera hästen är 
400 kronor. Utöver utgifterna för vaccinet tillkommer då bensinkostnader för 
en resa på sex mil tur och retur. När jag pressar på om varför hon gör det 
menar Sandra att det nästan känns omoraliskt att fokusera på pengarna: 
 

”Jag skulle ju kunna säga att antingen så kostar det dig 1500 
kronor eller också så kommer du hit med hästen.” 

-Sandra 
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Sandra menar att hon egentligen inte skulle förlora något på detta då kunden 
egentligen inte ger någon inkomst. Samtidigt påpekar hon att det handlar om 
moral, en moral som är kontraproduktiv om fokus är att tjäna pengar. Det 
handlar även om andra aspekter menar Sandra. Aspekter som gör att det inte 
är något bra alternativ för henne att avstå från dessa resor. Sandra menar att 
hon i slutänden skulle förlora på att förvägra kunden ett besök med 
hänvisning till att hon själv inte tjänar på det. 
 

”Samtidigt så är ju det här ett samhälle – landet är landet – 
och det handlar ju en del om ens goda rykte. Alla känner alla 
här och om nån säger att den där veterinären Sandra hon är en 
snobbig typ, hon sa si och hon sa så. Det sprider sig snabbt. 
Det handlar ju också om ens goodwill.  

-Sandra 
 
All service behöver dock inte belasta företagets ekonomi. Ibland handlar det 
om att kunna erbjuda en tjänst som är efterfrågad. Rebecca menar att hon 
tjänar på att lyssna till sina kunder och att möta upp deras önskemål: 
 

”Det är många hundar som kommer hit som är väldigt rädda 
för veterinärer […] man är lite lyhörd för om de exempelvis 
säger ’jag har en handhund som blir väldigt stressad av 
andra’. Ja men vad bra då ser vi till att vi bokar när det är 
lugnt, som förste patienten efter lunch eller sista innan. Så att 
man vet innan att man bara bokar den ihop med katter och så 
där. Och det vet jag att det uppskattar folk att dom får komma 
med egna synpunkter. ”    

 -Rebecca 
 
Ett problem som de intervjuade veterinärerna ställs inför är att sätta priser på 
sina tjänster. Inte minst har vi sett det ovan i samband med erbjudande om 
olika sorters service för att vårda kundunderlaget. Men att sätta pris på 
exempelvis en kastration av en katt kan också vara bekymmersamt. Vad är för 
lågt och vad är för högt satt pris? Annika har kämpat med att hitta rätt 
prissättning på sina tjänster men tycker att hon har blivit bättre på det med 
tiden. Lena har också funderingar kring detta:  
 

”Jag vill ju inte vara den som är billigast för det håller ju inte 
heller. Men det är klart att jag känner att jag skulle vilja akta 
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mig för att vara den som är dyrast också för det är väldigt lätt 
att man får en stämpel på sig. Och det sprider sig även om det 
sen inte är så (…) Rykte går.” 

-Lena  
Ovanpå detta finns även denna gång en etisk balansgång att ta hänsyn till. 
Rebecca menar att det i mer avancerade fall kan uppstå ett etiskt dilemma i 
och med de höga kostnaderna för djurvård:  
 

”Djurvård har ju blivit väldigt, väldigt mycket dyrare. 
Samtidigt som man måste värna om djuren så måste man 
också ta hänsyn till ägarens ekonomi. Jag kan inte tvinga dom 
att göra en operation för 10 000 om inte pengarna finns.” 

-Rebecca 
 
Flera av de intervjuade veterinärerna gör liknande reflektioner. Att ställas 
inför ett sjukt djur innebär också att diagnostisera kundens vilja och möjlighet 
att betala för ett ingrepp, men även deras förmåga att kunna sköta djuret i 
efterhand. Rebecca menar att exempelvis då det kommer in en äldre person 
med en gammal katt som har diabetes så uppstår ett etiskt dilemma. Katten 
kan vara det enda sällskapet kunden har, samtidigt som åkomman måste 
behandlas med sprutor varje dag. Något som kanske helt enkelt går utanför 
kundens förmåga. I detta läge handlar det minst lika mycket om att ta hänsyn 
till kontexten som att behandla djuret. Ytterligare ett dilemma vid sidan av 
detta står att finna i hanteringen av antibiotika. 
 

”Det är jättelätt att skriva ut antibiotika hela tiden för djuren 
blir ju friska oavsett om de behövde det eller inte. Jag försöker 
att hålla på de etiska riktlinjerna och där ligger ju faktiskt en 
fara när man är helt själv och egen företagare. För man vill ju 
vara populär och man vill ju tjäna pengar och man vill göra 
bra ifrån sig och man vill gå gott omdöme att alla blir friska 
och så vidare.”  

-Lena 
 
Detta kan liknas vid att humanläkare är restriktiva med att skriva ut 
antibiotika i ett försök att undvika att resistens uppstår.  
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Kunderna behöver ibland hanteras då det finns de som själva vill vara med 
och ställa diagnosen på sina djur. Inte minst har tillgången på information, via 
exempelvis internet, inverkan på detta:  
 

”Det går att läsa på internet – man kan ha en massa idéer, 
man kan tro och man kan gissa och man har pratat med fyrtio 
stycken i stallet som har sagt olika saker och så kommer man 
in och säger så. Då tror man att det är en bäckenfraktur eller 
nåt sånt där jätte komplicerat och sen säger veterinären att 
den där har en hovböld och skickar iväg den till hovslagaren. 
’så jäkla enkelt är det väl inte, nu har du väl missat nåt’ tänker 
hästägaren.”  

-Eva 
 
Eva menar att det inte finns någon värdebarometer för det som kunden läser. 
Det gör att sannolikheten för afrikansk hästpest är lika trolig som en 
virusinfektion. Sandra har haft liknande upplevelser och menar att hon kan 
känna sig ifrågasatt i sin professionalitet. Samtidigt har hon efter många år 
som veterinär allt lättare att vila i insikten om att hon har ett antal års 
erfarenhet att luta sig mot. Men frustrationen över att bli ifrågasatt kvarstår. 
Även Rebecca uttrycker frustration över liknande situationer samtidigt som 
hon har utvecklat en egen strategi för att hantera det:  
 

”Det är ett otroligt lirkande och dom kan komma med förslag 
som är helt uppåt väggarna. Jag menar, de kan tro att hunden 
har diabetes för att den haltar på ett ben. […] jag har blivit så 
gammal så att det är ingen idé att käfta emot utan jag säger ’vi 
kollar’.” 

-Rebecca 
 
Till detta lägger Lena insikten om att det gäller att vara flexibel. Särskilt då när 
det handlar om att besöka patienter i hemmet. Det angivna problemet kan 
vara en hund som har ont i benet och på plats utveckla sig till både 
hudåkommor och öroninflammationer. Då är det viktigt att ha en väska 
packad med lite av varje menar Lena.  
 
Sammanfattningsvis kan den service som erbjuds kunden inom ramen för 
veterinärverksamhet variera och långt ifrån alla service är lönsam. Dock, 
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såsom exempelvis Sandra påpekar ovan, så handlar det om att en slags 
goodwill ligger i vågskålen. Att inte kunna erbjuda schampo när man 
specialiserar sig på hudåkommor hos hundar eller att ta 500 kronor för att ta 
bort en tova i en päls kan bli kostsamt på andra sätt. Att sätta pris på 
behandlingar kan vara förenat med viss vånda. Det gäller att inte hamna för 
lågt och bli känd som den som har låga priser men även att inte hamna för 
högt och bli känd som dyr. Etiska aspekter i behandling innefattar inte bara 
patienten i fråga utan även kunden. Här kan veterinären möta etiska 
dilemman då möjligheten till behandling av patienten ställs mot kundens 
förmåga att, bland annat, betala. Erbjudanden utöver det vanliga och en 
förmåga att lyssna tålmodigt på kundens förslag till diagnoser kan vara det 
som ger en lojal kundkrets i slutändan. Även om det sistnämnda kan lämna 
efter sig en gnagande känslan av att man fått sin professionalitet ifrågasatt.  
 
Med fokus på djuren 
Kunden är en viktig del i veterinärernas verksamhet. Men till syvende och sist 
är det djuret som är patienten och som ska undersökas och eventuellt 
behandlas. Av vikt i sammanhanget är även vilken sorts djur det handlar om. 
Rebecca reflekterar över att det skett ett skifte i vilka djur som är fokus för 
veterinärprofessionen:  
 

”På nåt vis så har ju yrket förändrats helt och hållet. Alltså 
från djur med…. Alltså det har blivit mindre lantbruksdjur 
och så där. Så att det har blivit liksom mer inriktat på 
sällskapsdjur; hästar och smådjur.” 

-Rebecca 
 
Rebecca utbildade sig till veterinär i början av 80-talet och menar att det på 
den tiden fanns ett tydligt fokus i utbildning mot lantbruksdjur. Målet var att 
producera distriktsveterinärer med kunskap om exempelvis komedicin. Även 
Beatrice reflekterar kring detta skifte. Beatrice arbetar främst med 
sällskapsdjur och häst inom ramen för sin verksamhet, hon har dock hand om 
några mindre boskapsbesättningar också. Beatrice menar att boskaps-
besättningarna över lag har blivit större och större. I det egna området finns 
tre stora boskapsbesättningar som kan försörja en veterinär med arbete på 
heltid påpekar hon.  
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Anjas ambition är att hennes nystartade verksamhet ska inrikta sig mot alla 
typer av djur. Såväl hund, katt som häst och lantbruksdjur. Åtminstone om det 
finns ett intresse för det från djurägarnas sida. Vid den andra intervjun med 
Anja, då den nya kliniken är i full gång, berättar hon att hon faktiskt har fått 
ett par kobesättningar i trakten som kunder:  
 

”Den ena har ganska mycket problem. Jag har varit ute i 
dagar, en vecka stort sett, med klövproblem, juver-
inflammation och diverse grejer. Så jag erbjöd honom en 
kontroll där vi går igenom besättningen och kollar allt.” 

-Anja 
 
Att sällskapsdjur är en växande marknad för veterinärer är något som flera av 
intervjuade veterinärerna har noterat. Särskilt har de märkt en förändrad 
inställning till katten. Rebecca fick till en början frågan om hon tog emot katter 
vid sin klinik: 
 

”De har levt i tron att veterinärer inte vill behandla katter” 
-Rebecca 

 
Rebecca upplevde denna fråga nästan skrattretande. Hon ser det själv som ett 
utslag för att det i området inte funnits någon veterinär på länge och att den 
som fanns tidigare var en distriktsveterinär på en närliggande ort, en 
distriktsveterinär som hon själv menar var av den gamla skolan. Känslan var 
att gå tillbaka 20 år i tiden såsom det var då hon och hennes manliga kollega 
startade den gemensamma verksamheten på en annan ort i länet. Då bestod 
till en början patientunderlaget av uppskattningsvis 90 % hund och 10 % katt. 
Vid tiden för försäljningen av sin andel i den firman hade patientunderlaget 
jämnat ut sig till 50/50. På den nya kliniken var Rebecca alltså tillbaka på ruta 
ett igen med en låg andel katter bland patienterna. I dagsläget ligger dock 
patientunderlaget på 65 % hundar och 35 % katter. Beatrice menar att katten 
börjar komma upp i samma status som hunden:  
 

”Förut var ju katt ett sånt här djur som man bara hade så här 
liksom. Men nu är ju katten också familjemedlem. Och dom är 
ju ofta lika omhändertagna som hundarna. I dom flesta 
familjer i alla fall. Så det har ju ökat väldigt mycket.” 

-Beatrice 
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Annika, som har ett särskilt intresse för just katter, menar dessutom att katten 
är ett praktiskt djur att arbeta med då det vid flera ingrepp är möjligt att 
arbeta utan assistans av en sköterska. Att det är stor skillnad mellan hästar och 
katter är uppenbart. För veterinärer visar sig detta dock på flera sätt än för 
gemene man. Hästen har en annan betydelse än katten och därmed även 
veterinären som behandlar den:  
 

”Det är ju dollartecken stämplade på dem på sätt och vis. 
Hästeriet är ju dyrt” 

-Christina 
 
Av de intervjuade veterinärerna är det fyra (Eva, Karin, Christina och 
Susanna) som enbart är inriktade mot hästar. Evas avsikt från början var inte 
att bli hästveterinär. Känslan var att denna kategori av veterinärer var 
upphöjda över de andra:  
 

”Det kändes som att dom var lite gudar så där. Det var ju 
jättefina, skickliga, otroligt smarta, manliga veterinärer 
allihopa förstås. Utan jag hade tänkt att jag kanske skulle bli 
distriktsveterinär kanske eller nåt sånt. ” 

-Eva 
 
Sammanfattningsvis varierar vilket/vilka djurslag veterinären inriktar sig på i 
verksamheten. Det har skett en minskning av antalet lantbruksdjur och det är 
endast två av de intervjuade veterinärerna som ägnar sig åt dessa i sina 
verksamheter. Katter och hundar är de sällskapsdjur som står för en stor andel 
av de intervjuade veterinärernas patienter. De stora pengarna tycks dock ligga 
i hästarna och oavsett om hästveterinären får del av dem så tycks viss prestige 
åtminstone komma med inriktningen.  
 
Kollegialitet; Att hjälpa eller att stjälpa?  
Kollegialiteten inom professionen är viktig på många sätt. Då kanske särskilt 
för den som har en liten privat verksamhet. Inte sällan handlar det om att 
remittera patienter som man själv inte har kapacitet att ta hand om till kollegor 
i länet. Sandra har en kollega med en hästklinik i närheten av sin egen klinik 
och tvekar inte att remittera dit. Det som i Sandras fall skulle kunna ses som 
en stor konkurrent ses här snarare som en tillgång:  
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”Dom [kunderna] kan ringa mig och säga att hästen är halt 
och si och så och så kan jag åka och titta på den och så kan jag 
säga att ta din häst och åk till hästkliniken. […]Det är liksom 
inte professionellt att stå på en lerig gårdsplan och sticka nålar 
i leder. Utan då är det bättre att jag tittar på det, säger om 
dom ska vila, kanske ge medicin eller om dom ska åka in akut 
och så följer dom upp där. Det är jättebra.” 

-Sandra  
 
För Lena, såsom för Sandra i citatet ovan, ligger det en etisk dimension i att 
remittera till kollegor. Sandra vänder sig emot att utföra vissa behandlingar i 
en okontrollerad miljö. Lena har inte tillgång till operationssal och berättar att 
hon därmed bara utför de behandlingar på katter och hundar som inte kräver 
detta. En inställning hon menar att inte alla veterinärer delar, då det finns de 
som ”opererar djur i magen på köksbordet”. Något som hon anser inte är etiskt 
försvarbart.  
 
Vad det är som avgör behovet av att remittera kan vara olika. Det kan handla 
om brist på utrymme, utrustning men även tid. Beatrice berättar att hon inte 
gärna gör hältutredningar [en utredning som görs om en häst haltar] då hon 
inte har någon portabel röntgen. Dessutom menar hon att det tar för lång tid 
att göra en hältutredning på ett seriöst sätt. På en större klinik kan man ha 
flera hältutredningar på gång samtidigt, något som dock inte är möjligt för 
henne då hon snarare är en ambulerande hästveterinär, dvs hon åker till sina 
kunder. I och med att det då kan ta timmar att göra en hältutredning menar 
Beatrice att det blir alldeles för dyrt: 
 

 ”Det finns ju andra här som är specialister (…) så då 
remitterar jag till dom istället” 

-Beatrice 
 
Vem man väljer att remittera sina patienter till skiljer sig åt mellan 
veterinärerna. Några remitterar medvetet till kollegor som de menar är extra 
bra på en viss typ av fall. Andra menar att de inte lägger ned mycket tid på att 
fundera kring detta utan remitterar till en verksamhet i någorlunda närhet till 
kunden.  
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Beatrice är väl medveten om vem hon remitterar till när det gäller häst. 
Exempelvis remitterar hon vanligen hältor till en kollega och bekant i länet. 
Andra svårare problem remitterar hon till ett djursjukhus som bland annat är 
specialiserade på häst. Vad gäller att remittera smådjur så har Beatrice dock 
inte några direkta preferenser: 
 

”Jag föredrar inte det ena framför det andra så jag brukar fråga 
djurägaren om det är nåt ställe dom har varit på förut och som 
de vill ha hjälp av.” 

-Beatrice 
 
Evas erfarenhet är att kollegialiteten är höggradig och att det aldrig är 
problem att ringa och fråga någon. Hon menar att hon möts av ett vänligt 
bemötande vare sig hon ringer en institution, ett djursjukhus eller en mindre 
klinik. Kollegialiteten kan dock ibland krocka med konkurrensen. Sandra 
menar att hon vid ett tillfälle surnade till lite när en nyetablerad veterinär satte 
upp en lapp på macken femtio meter från hennes klinik där han annonserad 
om en ”vår drive” på kastrationer med prisinformation inkluderad. Sandra 
vände sig dels mot att veterinären annonserade så när henne företag men även 
mot prisinformation i annonsen. Lena berättar att då hon startade sin 
verksamhet fick hon flera samtal från privatpraktiserande veterinärer i 
området som undrade om hon ”var en veterinärklinik”. Detta kunde ses som ett 
sätt att hålla koll på nya kollegor/konkurrenter i området.  
 
Rebecca berättar att det kan vara bra att medverka i olika sociala sammanhang 
och träffa andra veterinärer just för att kunna höra av sig i efterhand och ställa 
frågor om något svårt fall:  
 

”Det här att man går på veterinärfester och sen kan prata. Låt 
säga att man har en hjärtpatient eller nåt. Då kan man liksom 
maila till nån och säga ’tack för dansen på festen…och du jag 
har ett fall’. För då har dom liksom ett ansikte också där dom 
vet…ja men hon ja.”  

-Rebecca 
 
Rebecca illustrerar detta med ett exempel där hon tog kontakt med en kollega 
utan att ha träffat denne innan. Just denna kollega var duktig på urinvägar och 
Rebecca hade en fråga kring en unghund som kissade på sig. Hon menar att 
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det var en enkel fråga via mail där texten att läsa var ytterst kortfattad. Frågan 
krävde endast ett Ja eller Nej som svar. Svaret som kom efter Rebeccas tredje 
mailet lydde ”Jag har inte tid att svara dig”. Rebecca menar att det i detta fall 
hade tagit lika lång tid att skriva denna text som att svara på hennes fråga.   
 
Att stöta sig med andra kollegor är något de intervjuade veterinärerna gärna 
undviker och de menar att problem kan uppstå när det dyker upp missnöjda 
kunder som pratar illa om andra veterinärer. I de lägena är försiktighet att 
tillråda menar flera av de intervjuade veterinärerna. 
 

”Jag kan aldrig säga vad jag tycker. Och sen ibland är det 
frågan om liksom kollegor som är mina….och sen ringer dom 
[kunderna] och checkar att dom har gjort rätt. Jag tycker att 
det är jättejobbigt. Och sen också det här att man ska lägga 
orden så att…man måste vara otroligt noga med att vara 
tydlig med vad man säger.” 

  -Rebecca 
 
Även Eva menar att hon ”aldrig aktivt krigat för en patient” och att hon aktar sig 
noga för att ifrågasätta och ha synpunkter på vad någon annan gjort. Något 
som hon dock menar att det finns många veterinärer som gör. Beatrice berättar 
att det inte alltid behöver handla om att den föregående veterinären har gjort 
något fel. Ibland kan det helt enkelt vara så att veterinären och kunden har 
missförstått varandra:  
 

”Ibland kan det ju också bara vara att personkemin inte har 
stämt och det är inte så illa som djurägaren säger (…) så jag 
brukar aldrig underblåsa det och säga att dom är knäppa, det 
få man tillbaka.” 

-Beatrice 
 
Sammanfattningsvis präglas veterinärprofessionen av en kollegialitet. 
Kollegan kan vara en tillgång till såväl kunskap som kamratskap. När den 
egna verksamheten av olika anledningar inte räcker till är det till kollegorna i 
regionen som patienterna remitteras. Kollegorna är dock även konkurrenter 
om kunderna som finns i regionen. Detta innebär att en och samma veterinär 
kan ses som både kollega och konkurrent. Svårigheter uppträder inte minst då 
kollegialiteten ställs på sin spets i situationer där kunder klagar på en kollega.  
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Marknadsföringens vara eller icke vara 
Kanske på grund av att veterinärens eget rykte och den service som erbjuds 
kunden spelar så stor roll så ägnar sig få av de intervjuade veterinärerna sig åt 
någon direkt marknadsföring, exempelvis i form av annonsering. Annika 
tillhör en av de som har minskat ned på sin marknadsföring avsevärt under de 
senaste åren. Hon menar att mun till mun är det allra bästa sättet att få kunder 
men erkänner samtidigt att då hon egentligen kanske inte vill utveckla sitt 
företag så fokuserar hon på sina gamla kunder och på att vårda dem snarare 
än på att söka efter nya. Även Rebecca uttrycker detta:  
 

”Vad jag har gjort nu det är faktiskt att minska betydligt på 
annonsering. För jag är i den behagliga situationen att jag inte 
behöver annonsera. Jag har kunder ändå.” 

-Rebecca 
 
Lena är anställd vid Jordbruksverket på 80 % och lägger övriga 20 % på sitt 
relativt nystartade företag. Tanken är att hon ska satsa 100 % på företaget när 
barnen är lite större (vid tillfället för intervjun är Lena gravid samt har en son 
på 2 år). Att företaget inte går på fullfart påverkar Lenas marknadsföring mot 
det återhållsamma hållet. Hon menar att utöver hemsidan så sprids ryktet om 
hennes företag från person till person.  
 

”Min största oro egentligen är det att för många ska få nys om 
mig och att jag ska få för mycket att göra. Så att jag liksom 
inte ska hinna. För jag vill ju säga ’Ja’ nu ändå.” 

-Lena 
 
I och med ryktesspridningen har Lena liten egen kontroll över 
marknadsföringen. Hon berättar bland annat att nöjda kunder på eget bevåg 
har ”raggat” kunder åt henne. Svårigheten hon ställs inför grundar sig i att 
hon inte vill säga nej till en kund som söker hennes hjälp. Med en tjänst på 80 
% vid Jordbruksverket kan detta dock innebära att arbetsbelastningen blir allt 
för stor.  
 
Ryktesspridningen som marknadsföring samt en mättnad på kunder i 
verksamheten anges av flera av de intervjuade veterinärerna som 
huvudorsakerna till att inte satsa på marknadsföring. Eva menar att hon på 
sätt och vis inte vill ha kunder som inte ansträngt sig för att välja just henne 
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som sin veterinär. Hon vill ha kunder som kommer till henne med 
inställningen att hon kan göra något bra för deras häst snarare än med 
misstänksamhet och ifrågasättande. Hon menar att ett aktivt val ger en bättre 
anda att arbeta i både för henne själv och för hästägaren.  
 
Susanna tillhör också den grupp av veterinärer som är återhållsam med 
marknadsföring. Delvis menar hon dock att det inte finns något behov av 
marknadsföring då företaget funnits så länge. Susanna blev delägare i sin 
makes företag 2007, då hade företaget redan funnits i över 20 år. Detta innebar 
att Susannas make redan var etablerad och välkänd. 
 
Det finns också de som satsar på marknadsföring. De tillhör dock i detta 
sammanhang en minoritet. Anja, som helt nyligen öppnat upp sin klinik ser 
marknadsföringen som en kritisk aspekt i sitt företagande. Utöver en sida på 
Facebook har Anja även satsat på annonser i en regionstidning samt på 
radioreklam. Hon har även tryckt upp visitkort och kylskåpsmagneter med 
företagsinformation. Vid tidpunkten för den andra intervjun är Anja i full 
gång med att planera för en invigning av verksamheten, med närvaro av 
ortens kommunalråd bland annat. 
 

”Jag har tänkt jättelänge nu att man ska ha nån liten tävling 
där man fyller en burk med små vaccin och så får man gissa 
hur många det är i. så kan man få lite pris. Och sen ska vi ha 
tårta och kanske nåt slags jippo har vi tänkt. […] sen blir det 
lite att ge bort. Lite godis ska det vara och lite ballonger.”  

-Anja 
 
Christina satsar, i sin verksamhet inriktad mot häst, på marknadsföring i viss 
mån. Bland annat genom att dela ut reklamblad på olika tävlingar. En satsning 
på så kallade Kunskapskvällar har också fungerat som ett bra sätt att 
marknadsföra sig i regionen. Kunskapskvällarna innebär att bland annat 
klinikens kunder bjuds in för en gratis informationskväll med varierande tema 
och tillhörande fika. Detta koncept har även riktats mot distriktsveterinärerna 
som ett sätt att visa att kliniken finns. Vid kunskapskvällen riktad mot 
distriktsveterinärer hade ryktet spridit sig utanför regionen och ca 50-60 
personer deltog. Vid sidan av föreläsningen erbjöds varje deltagare en liten 
påse med ett anteckningsblock, penna samt en liten presentation av kliniken. 
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Dessutom bjöds på buffé. Christina menar att denna typ av marknadsföring 
sprider ringar på vattnet och står i kontrast till mer massiv marknadsföring.   
 
Sammanfattningsvis är marknadsföring, såsom majoriteten av de intervjuade 
veterinärerna resonerar, något som sker i den dagliga verksamheten i mötet 
med kunden snarare än via tidningsannonser. Insikten är att nöjda kunder är 
lojala samt att de i sin tur talar med andra som äger djur, bland annat då om 
veterinärer. Marknadsföringen sker på så sätt av sig själv, från mun till mun. 
Inställningen till marknadsföring varierar beroende på vilket stadie de 
intervjuade veterinärerna och deras verksamheter är i. Lena är återhållsam då 
hon har ett annat arbete vid sidan av verksamheten, Anjas verksamhet är 
nystartad och hon använder målmedvetet marknadsföring som ett medel för 
att få till stånd en kundtillströmning. Christina marknadsför sig i viss mån 
emedan dock övriga intervjuade veterinärer marknadsför sig lite eller inte alls 
då de är nöjda med sitt existerande kundunderlag.  
 
Kompetensutveckling 
Att investera i sig själv genom kompetensutveckling är en fråga som 
veterinärerna brottas med, alla på sitt eget vis. Att gå kurser för att underhålla 
sin kompetens kan vara en dyr historia. Beatrice föredrar utländska 
konferenser framför svenska kurser då hon menar att de svenska kurserna är 
väldigt dyra. Insikten från en bekant som jobbar med kurser är att fokus från 
arrangörerna är att framförallt tjäna pengar. Utomlands upplever hon att det i 
större utsträckning är veterinärföreningar som anordnar konferenser och 
kurser och att pengarna går till föreläsaren snarare än läggs på hög som vinst. 
Anja reflekterar också angående behovet av att kompetensutveckla sig ställt 
mot den faktiska kostnaden:  
 

”Jag tittade på kurser häromdagen. Det var en fyradagarskurs 
i mjukdelskirurgi för 24 000 kronor (skrattar). Så man får 
vänta lite med det. Eller så får man åka till en kollega och köra 
med dom. Egentligen är ju det roligast och bäst.” 

-Anja 
 
Anjas tanke är att hon skulle kunna lära sig minst lika mycket av en kollega 
som genom att gå en kurs. Samtidigt är hon dock tveksam till om det 
utrymmet finns. Hon menar att kollegorna är en resurs samtidigt som hon 
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inser att de kanske i sin tur ser henne som en konkurrent. Det kan självfallet 
vara värt att satsa på kompetensutveckling. Dock handlar det om att satsa på 
rätt sorts kurser. Rebecca investerade i en kurs som gav resultat direkt:  
 

”Den här cancerkursen var ju så att när jag kom hem på 
söndagen så på måndagen så ställde jag diagnos som jag inte 
hade ställt utan den kursen. Jag tog blodprov på en konstig 
hund och kunde säga att den här måste ha en tumör nånstans. 
Så jag röntgade och hittade en tumör också. Så jag ringde till 
kursarrangören och sa ’tack nu är kursen betald’.” 

-Rebecca 
 
Detta kan ställas mot den kurs i akupunktur som Sandra investerat såväl tid 
som pengar i. Detta är en kunskap som varit utvecklande på det personliga 
planet men som hon undviker att nyttja i sin dagliga verksamhet:  
 

”För det tar så mycket tid och det genererar så lite pengar och 
det drar bara till sig en massa wackos (skratt) för att dom som 
vill ha akupunktur är ju dom som inte tror på den andra 
medicinen.” 

-Sandra 
 
Sandra är ambivalent inför sin kunskap. Akupunktur kan beskrivas som ett 
alternativt behandlingssätt och dessa sätt att behandla utövas företrädesvis av 
personer utan veterinärutbildning. Hon menar att det egentligen vore bättre 
om de med en basutbildning i anatomi och diagnostik skötte liknande 
behandlingar. Samtidigt ställer Sandras kunskap henne inför kunder som är 
skeptiska till den sorts medicin som hon utövar dagligdags. Sandra menar att 
de kunder som är intresserade av alternativmedicin ofta är mer skeptiska till 
mer traditionell medicin.  
 
Sammanfattningsvis menar en av de intervjuade veterinärerna att kunskap 
aldrig kan vara en belastning och en annan menar att det är viktigt att hela 
tiden utveckla sig. Detta ställs emot den, ibland mycket stora, kostnad som en 
investering i en kurs kan innebära. Huruvida en sådan investering lönar sig 
eller ej kan vara svårt att sia om. Det beror på vilken sorts kurs som väljs helt 
enkelt och kanske även i vilket land den ges.  
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Få hjälp och frigöra tid 
Veterinärerna som intervjuats diskuterar, förutom investeringar i den egna 
kunskapen även för- och nackdelar med att investera i anställda. Det kan vara 
ensamt att som veterinär ha en egen liten klinik. En anställd betyder sällskap 
men även att olika uppgifter går att delegera så att veterinären kan fokusera 
på det denne gör bäst. Men anställda kostar som bekant pengar. Hälften av de 
intervjuade veterinärerna har anställda i sina verksamheter. Annika tillhör en 
av de som arbetar helt ensam:  
 

”Egentligen skulle jag nog behöva en [medarbetare/assistent] 
så att jag slapp göra allt det där som inte har så mycket med 
veterinära grejer att göra. Men alltså, jag måste jobba så pass 
mycket så tyvärr. Det är ju synd både för dom som inte får 
komma intill och sen för mig själv också att jag inte kan.” 

-Annika  
 
Beatrice har en anställd i sin verksamhet men är liksom Annika medveten om 
att det är kostsamt. Överenskommelsen är dock att den anställde har en bra 
timlön gentemot att hon inte tar ur timmar då det inte finns sysselsättning i 
verksamheten.  
 
Anja var redan från början inställd på att hon skulle anställa personal. Hon 
menar att det största hindret för hennes nystartade verksamhet var att just 
hitta bra hjälp. Vid tillfället för den andra intervjun har hon två anställda, 
varav en är anställd genom Fas 3 programmet och en är anställd på 
lönebidrag. Den ena har Anja lärt upp i att ta bort tandsten. Detta innebär en 
optimering i verksamheten då flera patienter kan tas om hand parallellt.  
 

”Nu har jag lärt upp X lite hur man gör med tandsten. Då 
söver jag patienten, ser till att den ligger bra och sen är det X 
som sköter resten. Sen kommer jag in och godkänner jobbet och 
väcker patienten. Och det tar typ en timme att göra tandsten. 
Och under den tiden så kan jag ta en två tre patienter i det 
andra rummet. ” 

-Anja 
 
Den andra personen som Anja anställt har visat sig närmast ovärderlig för 
Anja såsom en buffert mot sådant som tar tid, energi och pengar från Anja:  
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”H, Tanken var när jag anlitade henne att hon skulle vara 
ansvarig för marknadsföring och lite IT och sånt. Och för 
butiken. Nu har det blivit mycket mer att hon har tagit över 
mycket ansvar för fakturorna, ekonomin…..sånt som stressar 
upp mig. […] och sen håller hon mig borta från telefonen, det 
är jättebra. Det betyder att ingen säljare kommer åt mig. Bara 
det kommer att spara oss hennes lön under året. Och sen när 
jag har patienter och så så behöver jag inte ta telefonen, utan 
hon tar det och alla tidsbokningar.” 

-Anja 
 
Att ha någon som svarar i telefonen menar också Rebecca är till stor nytta. 
Rebecca gillar ”fungerande kommunikation” som hon uttrycker det själv. Detta 
innebär att hon har valt att inte ha några särskilda telefontider. Tack vare att 
hon har en sköterska anställd som kan ta telefonen menar Rebecca att 
försäljare och frågor om en tid för vaccination filtreras bort samtidigt som hon 
får prata med de kunder som sköterskan bedömer behöver det.  
 
Sandra har ingen anställd i sin verksamhet utan arbetar ensam. Hon har dock 
fördelen av att hon en dag i veckan arbetar som konsult på en lite större 
veterinärklinik i länet. Här finns gott om resurser i form av utrustning och 
Sandra som, såsom tidigare påpekats, inte har någon egen röntgenapparat i 
sin verksamhet kan remittera patienter till sig själv den dag i veckan hon är på 
den större veterinärkliniken och på så sätt nyttja den utrustning som finns där. 
Ytterligare en fördel som Sandra ser med detta upplägg är att hon får 
möjlighet att umgås med kollegor och jobba tillsammans med duktiga 
sköterskor.  
 
Karin arbetar för tillfället ensam i sitt företag. Hon har dock sedan tidigare 
erfarenheter av att ha ett arbetsgivaransvar.  
 

”Har man bra anställda så går det jättebra att jobba men om 
man inte har det så kan det bli jobbigt. Sen är det ju hela 
administrationen av anställda […] Det är en stor skillnad att 
bara ha sig själv och att ha anställda.” 

-Karin 
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Karin berättar om en tidigare verksamhet hon haft tillsammans med sin 
dåvarande make. De hade flera anställda i företaget och det fungerade utan 
problem det första året. Men då en av de anställda skadade sig i samband med 
arbetet och blev sjukskriven ökade administrationen avsevärt. Inte minst att 
pussla ihop ett fungerande schema med en person kort tog mycket tid. 
 
I några av de fallen där de intervjuade veterinärerna delar ägande med sina 
makar ställer dessa upp för att hjälpa till i verksamheten. Rebeccas make är 
egentligen inte involverad i den dagliga verksamheten utan är delägare främst 
på pappret. Ibland kan han dock få rycka in med en hjälpande hand när så 
behövs:  

”Det är så himla tydligt att det är mitt […] sen sköter han och 
sopar trappan och sköter allt det praktiska. Jag kan säga att nu 
kommer det en hund som väger åttio kilo till röntgen – jag 
behöver hjälp.”  

-Rebecca 
 
En liknande situation har Eva där dock maken är travtränare och även hållit 
på med hovslageri. Han är med andra ord van vid att hantera hästar och kan 
hjälpa Eva i de lägen där det blir för tungt.  
 

”Jag var tvungen att ha nån som kunde hjälpa mig hålla i ben, 
böja, åka med runt lite så där. Jag är ju 55 snart, det går inte 
fysiskt att göra dom tunga grejerna själv. Det kan man ordna 
med från det att man är trettio fram till fyrtio kanske men sen 
är man ju lite rökt på det. Och då var det jättebra att ha som 
handräckning nån som var hovslagare också och kunde den 
biten.”  

-Eva 
 
Sammanfattningsvis innebär att ha någon anställd såväl ett sällskap som ett 
ansvar och det kostar inte minst pengar. Fördelen som flera av de intervjuade 
veterinärerna framhåller är att de slipper de bisysslor som tar tid ifrån det 
kliniska arbetet. Att ha någon anställd kan också innebära en buffert gentemot 
såväl kunder som försäljare. Det kan även ge en möjlighet att arbeta parallellt. 
I vissa fall behövs dock ingen anställd – maken kan också fungera som hjälp 
och avlastning då en tung hund behöver lyftas eller en bråkig häst ska hållas.  
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Sammanfattning 
Två epitet som omfattar samtliga intervjupersoner i denna studie är veterinär 
samt företagare. Incitamenten till att bli veterinär grundar sig delvis i ett 
intresse för djur men även i ett intresse för ämnen såsom naturvetenskap och 
biologi. Incitamenten för att välja att bli företagare grundar sig till större del i 
olika slags missnöje med den rådande arbetssituationen. En majoritet av 
veterinärna har gått in i företagande som en väg ut från en problematisk 
arbetssituation. På andra sidan har en längtan efter frihet men även att skapa 
något eget hägrat.  
 
Såsom nyutexaminerad veterinär är det inte ovanligt att den första 
anställningen blir som distriktsveterinär. Distriktsveterinärorganisation kan på 
sätt och vis liknas vid en vidareutbildning, samtidigt så står dock 
organisationen också för konkurrens. En konkurrens som dessutom är på olika 
villkor då organisationen får statliga anslag.   
 
Veterinären såsom person är av stor vikt för att locka kunder till 
verksamheten. Veterinären säljer i viss mån sig själv och ett gott rykte är minst 
lika avgörande som det bemötande som kunden upplever. Detta fokus på 
veterinären leder också till en volatil situation där en längre frånvaro kan 
skada verksamheten.  
 
Viktiga delar i en veterinärs vardag är relationen till kunder, patienter och 
kollegor. Relationen till kund och patient går delvis in i varandra då 
djurägaren är kunden, som söker vård, emedan djuret är patienten som ska 
vårdas. Mycket av den service som veterinärerna erbjuder är direkt kopplad 
till kunden och är i vissa fall egentligen inte lönsam ur verksamhetssynpunkt. 
Att kunna erbjuda sin kund ett specialfoder, flexibla öppettider och i vissa fall 
hembesök är ytterligare en del i att skapa sig ett gott rykte. Ibland handlar 
servicen också om att vårda sin kundkrets genom att hantera kunder som har 
egna diagnoser att erbjuda.  
 
Att hitta en balans i sin prissättning av behandlingar kan vara svårt. Helst ska 
veterinären i fråga undvika att ha för låga priser men än att vara oskäligt dyr. 
Den dubbla rollen gentemot kund och patient ställs på sin spets i de lägen där 
kundens intentioner och ekonomiska situation hamnar på kollisionskurs med 
det som patienten behöver. I och med omvandlingen av djurhållningen har 
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veterinärernas fokusområden vad gäller djurslag delvis förändrats. 
Kobesättningarna är numera få och stora, medan katten har fått en 
uppgraderad status. Hästen, beroende på användningsområde, är det djur 
som är närmast förknippat med ett ekonomiskt värde.  
 
Veterinärprofessionen präglas av en kollegialitet i mångt och mycket. En 
kollega kan vara en tillgång på flera sätt, både som en källa till kunskap och 
kamratskap. Då den egna verksamheten inte räcker till är det till kollegor i 
regionen som patienterna remitteras. Flera av de intervjuade veterinärerna är 
medvetna om vilka andra veterinärverksamheter som finns att tillgå i 
regionen och i många fall vilka specialiteter dessa har. Kollegorna är dock på 
många sätt också konkurrenter om regionens potentiella kunder. Extra svårt 
blir det när kunderna klagar på en kollega. Att hålla med kan innebära att 
själv hamna i skottlinjen nästa gång. Här är de intervjuade veterinärerna ense, 
man sluter upp för att skydda de sina.  
 
I och med betydelsen av sådant som rykte och service har marknadsföring i 
flera fall låg prioritet. Detta är också beroende på i vilken fas företaget befinner 
sig. På väg att startas upp, nystartat eller etablerat.  
 
I sin roll som företrädare för en profession är det viktigt att ständigt fortbilda 
sig. Kompetensutveckling är dock ofta en dyr historia och veterinärna står 
dessutom inför en växande marknad där priserna ökar. Att välja kurser som i 
slutändan lönar sig kan vara en svår konst. Ett annat problem som 
veterinärerna ställs inför är huruvida de ska satsa på att anställa personal för 
att frigöra tid eller ej. Anställda är kostsamma samtidigt som de kan ta ansvar 
för de uppgifter i verksamheten som inte kräver veterinärkompetens.  
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Kapitel 9: Analys 
 
 
I detta kapitel kommer den empiriska redovisningen i kapitel 7 och 8 att 
sammanföras med den teoretiska referensramen i kapitel 4, 5 och 6. Utgångs-
punkt kommer att tas i studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel 
kommer även sekundärdata från kapitel 2 att inkluderas och möta teori. Detta 
för att tydliggöra kopplingen till kontexten.  
 
Åter till syfte och frågeställningar 
I detta sammanhang, där teori ska möta empiri, kan det vara på sin plats att 
åter bekanta sig med studiens syfte och frågeställningar.  
 
Studiens syfte är att problematisera förutsättningarna för kvinnors 
företagande i en profession.  Professionen som fokuseras är veterinär-
professionen mot en bakgrund av en samhällelig och sektoriell omvandling.  
 
Detta syfte besvaras med hjälp av nedanstående frågeställningar: 
 
1, Hur beskriver veterinärerna valet att bli veterinär och företagare samt 
förutsättningarna för företagande inom professionen? 
2, Vilka möjligheter och hinder uppstår för företagandet? 
 
Då den första frågan är av en beskrivande karaktär kan empirikapitlen ses 
som en del i att besvara den frågan. I det följande kommer dock beskrivningen 
att relateras till teori.  
 
Incitamenten bakom valen 
Grundläggande för denna studie är att samtliga intervjupersoner har valt att 
träda in i veterinärprofession. Av olika anledningar har de känt sig lockade av 
det som veterinäryrket innebär och de har efter examen och erhållandet av 
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legitimation delvis styrt sina steg in i professionens hjulspår. Inträdet i 
professionen har lett dem in i en organiserad grupp som har monopol på sina 
arbetsuppgifter och som styrs av etiska riktlinjer (Molander & Terum, 2008). I 
och med valet att starta eget har intervjupersonerna tagit steget vidare in i den 
verklighet där professionen möter företagandet. Inledningsvis avser jag att 
närmare fokusera på de två valen som gjorts med utgångspunkt i de 
bakomliggande incitamenten.  
 
Som beskrivs i kapitel 8 grundar sig valet att bli veterinär i flera fall i ett tidigt 
intresse för djur men även ett intresse av naturvetenskapliga ämnen som 
biologi och kemi. Oavsett vilken vikt intervjupersonerna lägger i det så har 
några av dem dessutom haft en insyn i veterinärprofessionen via släktingar. I 
två fall har negativt inställda kommentarer till intresset för professionen 
sporrat intervjupersonerna ytterligare i ambitionen att utbilda sig till veterinär. 
I ett av dessa fall, med Eva, visade sig genussystemet (Hirdman, 1988) på ett 
tidigt stadium i form av en morbror som menade att flickor inte kunde bli 
veterinärer. Den tiden då kvinnor inte kunde bli veterinärer var dock väl 
passerad, då veterinärprofessionen öppnades upp för kvinnor i och med 1914 
och antagningen av Waldy Bergegren (Hallgren, 1962). Förändringar är dock 
som synes tröga och genussystemet seglivat. Kommentaren kan ses som ett 
sätt för morbrodern att reproducera genussystemet och diskursen om 
veterinären som man (Jmf Ahl, 2006) och kan mycket väl vara såväl 
omedveten som oreflekterad. För Eva blev dock denna kommentar en sporre i 
det framtida yrkesvalet. Att välja att bli veterinär är dock inte det enda valet 
som intervjupersonerna ställs inför. De ställs dessutom inför att välja sin 
organisatoriska hemvist inom professionen.  
 
Brante (1990) visar i sin indelning av professionstyper hur en och samma 
profession kan präglas av flera olika intressen. Veterinärprofessionen kan 
genom detta sätt att se det delas upp i en rad professionstyper. Valet att 
utbilda sig till veterinär är utifrån detta synsätt endast ett inledande val för 
intervjupersonerna. Efter erhållen legitimation sker ytterligare val beroende på 
vilken professionstyp veterinären väljer som sin hemvist och som arena för sin 
yrkesutövning. En del av veterinärprofessionen skulle utifrån Brantes (1990) 
indelning kunna betecknas som den ”fria” delen av professionen då den är 
riktad mot marknaden. Till denna del hör de företagande veterinärerna.  Detta 
är ett val som vi ska studera närmare nedan. En annan del av 
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veterinärprofessionen kan betecknas som ”kapitalets” då denna del är 
underställd marknaden. Till denna hör de privatanställda veterinärerna. 
Slutligen kan en del av veterinärprofessionen även betecknas som ”statens”. 
Hit hör de offentligt anställda veterinärerna och den dominerande 
arbetsgivaren är DVO.  
 
Intervjupersonerna har i olika utsträckning tillhört dessa olika delar av 
professionen. Det första jobbet efter examen är inte sällan inom ”staten” i form 
av DVO. Steget mellan ”statens”, ”kapitalets” och den ”fria” delen av 
professionen kan kopplas samman med den teori som i entreprenörskaps- och 
företagssammanhang fokuserar Push och Pull som faktorer bakom valet att 
starta ett företag. Push relateras vanligen till incitament som driver (negativt 
sett) individen från exempelvis en anställning in i företagande. Pull-faktorer är 
sådant som lockar (positivt sett) individen till företagande (Hughes, 2003; 
Sundin & Holmquist, 1989). Nedan kommer jag att studera 
intervjupersonernas incitament att starta företag först med fokus på Push-
faktorer och därefter i form av Pull-faktorer. Jag inleder med Push-faktorerna 
då intervjupersonerna i en majoritet av fallen haft dessa som utgångspunkt för 
sina berättelser. Därmed dock ej sagt att dessa faktorer haft presidens framför 
Pull-faktorerna. Detta blir tydligt då jag mot slutet diskuterar dessa två 
faktorers växelverkan och veterinärprofessionens speciella omständigheter.  
 
Från problem 
På ytan finns tre tydliga ingångar/argument för valet att starta eget företag 
utifrån Push-faktorer i intervjupersonernas utsagor. Det gemensamma för 
dessa utsagor är att de involverar ett missnöje med rådande 
arbetsförhållanden på ett eller annat vis. Push-faktorer definieras olika av 
olika forskare, en mer traditionell syn på dessa inkluderar begränsade 
möjligheter och hinder som ett resultat av nedskärningar, omstruktureringar 
och i form av försämrade anställningsvillkor (Hughes, 2003). Nedanstående 
ingångar till företagande visar dock upp en större bredd av Push-faktorer än 
så.  
 
Genussystemet som en Push-faktor 
Den första identifierade ingången till företagande kopplar intervjupersonernas 
missnöje hur de behandlas utifrån sitt kön. Ett kön som i sin tur, i ett fall, 
accentuerades ytterligare i samband med föräldraskap.  Den situation som 
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bidrog till att Sandra lämnade samme arbetsgivare uppstod i samband med 
hennes återkomst från föräldraledighet. Sandra märkte av en skillnad i hur 
hon behandlas, dels i relation till de män som var anställda på arbetsplatsen 
men även i relation till hur hon själv behandlats innan föräldraledigheten. 
Från att ha varit någon som arbetsgivaren satsade på gick hon till att inte vara 
betrodd med kirurgisk verksamhet. Detta kan ses som ett uttryck för en 
avgränsande strategi (Witz, 1992) alternativt intern könssegregering (Wahl et 
al., 2011), på så sätt att Sandra nekades tillträde till kirurgin först efter att 
hennes kön som kvinna förstärkts genom graviditet. Något som alltså antyder 
att arbetsuppgiften kirurgi på denna arbetsplats var manligt könskodad 
(Bradley, 1989). 
 
Rebecca i sin tur upplevde inte att hon fick samma stöd som sina manliga 
kollegor när det gällde kirurgi. Själv såg hon sig ha en talang för kirurgi och 
bristen på stöd var en viktig faktor i att lämna anställningen. Här uppkommer 
alltså återigen indikationer på att arbetsuppgiften kirurgi ses som manligt 
könskodad. Detta var ett incitament vid det första tillfället som Rebecca gick in 
i företagande, då tillsammans med en manlig kollega. Vid det andra tillfället, 
när Rebecca lämnade företaget hon hade tillsammans med sin kollega till att 
starta ett nytt företag, var en delorsak upplevelsen av en ojämn fördelning i 
ansvar mellan henne själv och kollegan. Med en större del av ansvaret på 
Rebeccas axlar.  
 
Organisationsförändring som push  
Den andra identifierade ingången till företagande kopplar till en 
organisationsförändring som incitament. Detta då Push-faktorerna som anges 
i Beatrice situation fokuserar på begränsade möjligheter och hinder som ett 
resultat av nedskärningar och omstruktureringar (Hughes, 2003). En 
omstrukturering av DVO innebar att Beatrice arbetssituation försämrades. En 
tydlig faktor som hon ger som exempel är det nya regelverket som skulle 
innebära att nyutexaminerade, nyanställda veterinärer vid DVO skulle få en 
högre lön än hon själv med anledning av nya bestämmelser om 
slakteripraktik. Ett mer allmänt missnöje riktar Beatrice även mot DVO så som 
arbetsgivare i sin utsaga. Detta missnöje var hon, som vi har sett tidigare i 
bakgrundskapitlet, långt ifrån ensam om. En allmän irritation över DVOs 
omorganisation gjorde att ca 100 st. (en tredjedel av de anställda) 
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distriktsveterinärer valde att lämna organisationen i mitten av 90-talet (SOU, 
2007:24). Till denna grupp kan Beatrice räknas. 
 
Professionens uppfattade självbild som Push 
Den tredje identifierade ingången till företagande kopplar missnöjet till en 
arbetssituation där veterinäryrket som sådant ses som ett kall. Lena menar att 
denna syn på veterinäryrket också innebär höga krav och förväntningar om 
arbetsinsatser. En av dessa förväntningar som Lena påtalar är förväntningarna 
att veterinären ifråga ska ställa upp och arbeta när behov finns, detta oavsett 
stipulerad arbetstid och regler om arbetstid i relation till krav på vila. 
Veterinären ska vara villig att offra sig för djurens och kollegornas bästa.  
 
En profession kännetecknas enligt Molander och Terum (2008) av att det finns 
en tillit till att dess arbetsuppgifter har en social betydelse och att de utförs i 
enlighet med god yrkesutövning. På detta vis knyts normativa förväntningar 
från såväl allmänheten som staten till professionen.  Jag menar att dessa 
normativa förväntningar också kan bli en del av professionens självbild (Jmf 
Molander & Terum, 2008). En normativ förväntning som Lena indikerar finns 
är den att se veterinäryrket som ett kall.  I Lenas fall kan dessa förväntningar 
på insatser utöver det vanliga kopplas till hennes önskan om att få skörda 
frukterna av sina insatser.  Som anställd är den lön hon får för mödan sedan 
tidigare fastställd och hennes insats blir en del av företagets anseende, inte 
hennes eget.  
 
Till företagande 
Det finns många exempel på vad som skulle kunna betecknas som Pull-
faktorer i intervjupersonernas berättelser. Samtliga faktorer skulle kunna ses 
som självförverkligande uttryckt i inre och yttre faktorer. I flera fall går 
dessutom Push-faktorer tillsynses hand i hand med Pull-faktorerna 
(Bögenhold & Staber, 1993; Sundin & Holmquist, 1989). Rebeccas beslut att gå 
in i sin nuvarande verksamhet relateras ovan till ett missnöje.  Här fanns dock 
också det som lockade. I Rebeccas fall handlade det om att slippa pendla till 
det tidigare företaget som var lokaliserat på annan ort än hennes hem. Detta  
gav henne möjlighet att fördjupa sitt intresse för hästar genom att skaffa en 
egen häst. Detta blir i Rebeccas fall vad jag skulle benämna som yttre Pull-
faktorer. Med fördelar som hon erhåller genom sitt val att bryta upp för att 
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starta om på nytt.  Rebecca hade vid sidan av detta, erfarenhet av företagande 
och visste vad det innebar.  
 
Lenas beslut förankras också delvis i ett missnöje som vi sett ovan men precis 
som Rebecca poängterar också Lena fördelar med valet att starta eget företag. I 
Lenas fall baseras dessa fördelar på det jag vill beteckna som inre faktorer; att 
få äran för, men även skörda frukterna av, sina ansträngningar. Lena 
argumenterar för att hon vill få berömmet/äran för ett väl genomfört arbete.  
Något hon menar inte sker annat än i form av en löneutbetalning i rollen som 
anställd. Lenas fokus är att skapa något eget som gagnar henne själv (Jmf med 
Schumpeters Kungadöme;  Swedberg, 1994). Som dock beskrevs i kapitel 8 
avvaktar Lena i sitt företagande då hon vill att barnen ska bli större innan hon 
går in i företagandet 100 %. På ytan kan det alltså se ut som att Lenas största 
motivator är självförverkligande med fokus på pengar men här finns även 
omsorg om familjen med som en viktig drivkraft (om än som en drivkraft för 
ett återhållsamt företagande initialt).  
 
Eva och Sandras Pull-faktorer erbjuder ett intressant komplement till teorin 
om Push och Pull. Dessa intervjupersoner lyfter i sina berättelser fram just 
professionen såsom motivator. Evas pendlande mellan anställning och 
företagande menar hon underlättat hennes sökande efter nya utmaningar men 
också nya lärdomar. En del av det som drar Eva skulle kunna ses som viljan 
att lära och komma vidare i sin professionella kunskap. Något som också 
förspråkas i professionens etiska riktlinjer (se bilaga 2, §2). Även i Sandras fall 
var det professionen och viljan att åter få praktisera sitt yrke som fungerade 
som en Pull-faktor för hennes företagande. Detta gjorde att Sandra startade en 
liten verksamhet belägen i hemmets källare samtidigt som hon var lärare. Det 
var slutligen denna verksamhet som gjorde att hon slutligen lämnade sin 
anställning som lärare för att satsa på företagande istället.  
 
Udda bland övriga är Susanna som gick in i sin makes redan etablerade 
företag. Att bli företagare via giftermål uppmärksammades i Sundin och 
Holmquist (1989) studie som en Push-faktor; detta då valet av företagande 
som medel för försörjning inte var motiverat av intresse för verksamheten 
(utan snarare av partnern). I Susannas fall fanns dock ett intresse för 
verksamheten ska noteras.  Den stora förändringen för Susanna blev att 
arenan för hennes yrkesutövning skiftade då hon gick från kapitalets 
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profession till den fria professionen (Brante, 1990). Men det som gjorde att hon 
tog detta steg var giftermål, inte önskan om att bli företagare.   
 
I Anjas fall kan ingången i företagande kopplas samman dels med hennes 
tidigare erfarenhet av företagande men även med den arbetssituation som 
präglade hennes tillvaro åren innan uppstarten. Efter år av pendling mellan 
Östergötland och såväl Piteå som Skåne i DVOs tjänst fanns det en önskan om 
en fast punkt i tillvaron. Detta blev i Anjas fall en del i valet att starta eget. Den 
tidigare erfarenhet indikerar dock att Anja, precis som för Rebecca, fått blodad 
tand för företagande.  
 
Från struktur till individ eller både till och från? 
Till viss del går intervjupersonernas berättelser om Push- och Pullfaktorer 
hand i hand med den mer generella forskningen vad gäller drivkrafter för 
företagande. Om än med olika epitet, ställs här positiva faktorer – det som gör 
att en individ rör sig till företagande (här betonas just individens drivkrafter), 
mot negativa faktorer – det som gör att en individ rör sig från exempelvis 
arbetslöshet (här betonas yttre faktorer som strukturer) (Jmf Dawson & 
Henley, 2012). En vanlig syn på dessa motparter är, som jag tidigare påpekat, 
att Push uppstår för de som har svårt att hitta annan anställning emedan Pull 
kopplas till individens tilltro till sin egen förmåga eller möjligheter på 
marknaden (Dawson & Henley, 2012). På detta sätt, där positivt ställs mot 
negativt tycks det även finnas en grundläggande indelning utifrån aktör och 
struktur. Något som alltså går i linje med det resonemang som förs av Shane et 
al. (2003). Jag menar att Pull-faktorerna i detta fall kan relateras till aktören 
(här företagaren) och Push-faktorerna till strukturerna. På detta vis framträder 
också en koppling mellan aktören som en positiv faktor och strukturerna som 
en negativ faktor.  
 
Framför aspekter som arbetslöshet och omstruktureringar har glastaket 
(Morrison & Von Glinow, 1990) identifierats som en viktig Push-faktor för 
kvinnors företagande (Buttner & Moore, 1997; Granger et al., 1995). Glastaket 
kan ses som ett uttryck för genussystemet där kvinnor inordnas i logikerna om 
hierarkisering och segregering (Hirdman, 1988). Därmed sagt behöver inte 
endast den bristande möjligheten till avancemang vara orsak till att kvinnorna 
väljer att starta eget. Det kan likväl handla om glasväggar (Miller et al., 1999) 
eller klibbigt golv (Booth et al., 2003); med andra ord om olika former av 
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könssegregering. Detta kan även beskrivas som strukturella nackdelar 
(Holmquist & Sundin, 2002a; Loscocco et al., 1991) som drabbar kvinnor 
därför att de är just kvinnor. Dessa strukturella nackdelar visar sig även inom 
professionerna.  
 
Flera av de traditionella professionerna byggdes upp under en tid då mannen 
var norm (Davies, 1996) så även veterinärprofessionen (i Sverige under senare 
delen av 1700-talet). Även om segregeringen i veterinärprofessionen i stort på 
ett sätt kan sägas ha rubbats i och med intaget av kvinnor till utbildningen så 
återfinns åtskillnad fortfarande på andra områden i både det stora och det 
lilla. Segregeringen är ofta tätt tvinnad med hierarkiseringen, det vill säga att 
med en utgångspunkt i mannen som norm eftersträvas en åtskillnad av män 
och kvinnor (Hirdman, 1988).  
 
Genussystemet genomsyrar hela samhället, såsom en övergripande struktur 
och därmed influerar systemet även arbetsmarknaden (Hirdman, 1988). Ovan 
ser vi ett exempel på en horisontellt könssegregerad arbetsmarknad inom 
veterinärprofessionen som en Push-faktor för företagande. I detta fall handlar 
det dessutom om intern könssegregering (Wahl et al., 2011) och en 
arbetsuppgift som tycks manligt könskodad (Bradley, 1989; Sundin, 1995a) 
dvs kirurgi. Därmed dock inte sagt att inga kvinnliga veterinärer tillåts 
operera. Däremot indikeras en inställning till kirurgi som en manligt 
könskodad arbetsuppgift. Såväl Witz (1992) som Hellberg (1989) har visat att i 
de fall kvinnor träder in i mansdominerade professioner så görs detta främst 
inom de ”mjuka sektorerna”. Witz (1992) studie av läkarprofessionen visade 
att även om andelen kvinnliga läkare stadigt ökade så skilde sig deras 
yrkeskarriärer från männens. Kvinnor specialiserade sig oftare med inriktning 
mot barn- och ungdomspsykiatri emedan männen riktade in sig mot områden 
som kirurgi. Kirurgi som en manligt könskodad arbetsuppgift stöds även av 
Lindgrens (1999) studie av läkarprofessionen i Sverige.   
 
I ovanstående beskrivna situationer används intervjupersonernas kön som 
kvinnor både som inkluderande och exkluderande faktorer. Annika ska 
behandlas lika i fråga om jouren emedan Sandra och Rebecca behandlas 
annorlunda i fråga om kirurgi. I dessa fall kan vi se både inkluderingen och 
exkluderingen som uttryck för genussystemet där mannen som är norm också 
har tolkningsföreträde. I ljuset av jourens börda betonas män och kvinnors 
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likhet medan det i den priviligerade och manligt könsstämplade kirurgin 
betonas skillnader. Witz (1992) benämner denna interna könssegregering som 
”utestängande”, en strategi som i detta fall dessutom är könad. Utestängning 
uppstår ofta omedvetet menar Witz (1992), icke desto mindre är den dock ett 
uttryck för det rådande genussystemet.  
 
Som vi kan se av ovanstående uppdelning i Push- och Pullfaktorer för 
intervjupersonernas företagande präglas de flesta utsagorna av aspekter av 
såväl Push som Pull. Tydligt blir att denna tudelning (där Push ställs mot Pull) 
inte får fäste i den empiriska verkligheten; Lena både pressas och lockas in i 
företagande. Detta stödjer Grangers (1995) syn på Push och Pull över två 
dimensioner där många kombinationer av möjligheter och begränsningar 
existerar. Faktorerna kan därmed alltså ses som samverkande. Vidare 
synliggörs att den strikta synen på vad som är Push och vad som är Pull 
behöver vidgas. Generellt, men även i fallet med veterinärprofessionen – där 
särskilda omständigheter utanför Push- och Pullfaktorernas gängse 
definitioner råder.  
 
Generellt menar jag att synen på vad som är ett exempel på Push och vad som 
är ett exempel på Pull behöver klargöras. I Lenas fall kan hennes längtan efter 
att skapa något eget och njuta av frukterna av sitt arbete som en Pull-faktor, 
något som lockar henne in i företagande. Samtidigt kan vi vända på 
situationen och se Lenas längtan som ett tecken på att hon känner sig missnöjd 
och begränsad i sin roll som anställd.  
 
Veterinärprofessionens ökande företagande 
Vad gäller veterinärprofessionens speciella omständigheter så präglas 
veterinärsektorn i Sverige inte av arbetsbrist utan snarare en brist på 
veterinärer – detta berör särskilt DVO som präglats av en hög personal-
rörlighet och många pensionsavgångar (SOU, 2007:24). Tillgången på 
arbetstillfällen (vare sig inom offentlig eller privat sektor) kan därmed ses som 
god och detta avskriver en av de Push-faktorer som lyfts fram, exempelvis i 
GEM rapporterna under epitetet Necessity-driven.  
 
Veterinärprofessionen står dessutom som en Pull-faktor i sig för 
intervjupersonerna. Sökandet efter frihet, lärdomar och stabilitet tas med 
utgångspunkt i professionen. I intervjupersonernas fall, är det viktigt att 
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poängtera, förändras arenan där arbetsuppgifterna utövas men inte 
professionen i sig. Konstanten är professionen där eget företagande är en 
lösning på situationer där såväl Push- som Pullfaktorer spelar in. Med hjälp av 
Brantes (1989) uppdelning av olika professionstyper uppvisar 
veterinärprofessionen snarare ett smörgåsbord av möjligheter. Där det finns 
möjligheter att utöva yrket på de villkor som bäst passar individen, vare sig 
det är som offentligt anställd, privat anställd eller som egen företagare. 
Därmed kan det som Brante ser som en grogrund för slitningar inom en 
profession enligt mig också ses som fördelar för den professionelle.  
 
Genussystemet har i några fall identifierats som en närvarande Push-faktor 
sammanvävd med professionens Pull-faktor. Paradoxalt nog tycks 
genussystemet därmed, i form av olika barriärer och stängningar, öppna upp 
för en ökning av företagande i veterinärprofessionen. Incitament färgade av 
genussystemet leder till att kvinnorna i veterinärprofessionen väljer att starta 
företag som en slags organisatorisk lösning. Detta går mot tidigare linjer som 
indikerat att kvinnor har en mindre andel av företagandet på grund av dess 
manliga könskodning, men även genussystemets barriärer för företagande.  
 
Sammantaget med veterinärsektorns goda möjligheter till arbetstillfällen inom 
flera olika professionstyper så indikerar detta att företagandet i 
veterinärprofessionen, och särskilt för de intervjuade veterinärerna inte 
präglas av tveksamheter, snarare tycks det handla om ett självklart 
företagande. Ett företagande som ses som en lösning på olika problem men ej 
som enda lösning. Möjligen beror det på att det inte är företagandet i sig som 
är den springande punkten utan snarare professionsutövningen. Att ha eget 
företag är bara en av flera möjligheter att utöva sitt yrke och utveckla sina 
färdigheter. Detta visar Evas exempel med all önskvärd tydlighet.  Av 
ovanstående skulle jag vilja sammanfatta att det för intervjupersonerna 
handlar om viljan att utöva sitt yrke på ett sådant sätt att individens 
livssituation i form av både arbetsliv och privatliv främjas. Familjen som 
drivkraft har indikerats i den empiriska beskrivningen samt ovan men 
behöver ytterligare utredas. Blir företagandet en livsform som anpassas till 
familjesituationer? Detta spår kommer jag inte att följa vidare här utan 
överlämnar det till fortsatt forskning.  
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Förutsättningar utifrån olika parter 
Som har beskrivits i kapitel 8 så består intervjupersonernas vardag (enligt 
deras egna berättelser) av möten med, och hantering av, en rad olika 
kategorier av aktörer (Jmf Porter, 1980). Dessa utgör grunden för såväl 
möjligheter som hinder i företagandet. I kapitel 7 och 8 målas även en bild upp 
av heterogenitet, vad gäller intervjupersonerna som individer men även deras 
företag. Det samtliga dock måste relatera till och handskas med, oavsett hur 
olika de är, är alltså kunderna, patienterna men även kollegorna i 
veterinärprofessionen (vare sig i form av andra företagare, privat anställda 
eller offentligt anställda). Nedan kommer jag att redogöra för var och en av 
dessa kategorier av aktörer för att sluta i en diskussion om veterinären själv i 
förhållande till samtliga dessa.  
 
Kunden 
Som påpekats tidigare är det inom veterinärprofessionen viktigt att skilja ut 
kunden från patienten. I detta fall är djurägaren den som beslutar om att söka 
vård för sitt djur och som därmed är kunden. Djuret blir utifrån detta synsätt 
patienten – den som veterinären behandlar. Att förhålla sig till kunden blir 
därmed viktigt för veterinären då kunden är den som skapar veterinärens 
arbetstillfällen men även står för kostnaden för utförda tjänster. Kunden, och 
relationen till denne (Jmf Grönroos, 2008), måste därmed ses som den 
viktigaste faktorn för veterinärernas företagande; som en naturlig följd av att 
det är fråga om ett tjänsteproducerande företag. Kunden måste alltså på det 
stora hela ses som en förutsättning för företagandet. Men vid en närmare 
granskning kan olika aspekter av kunden ses som mer eller mindre 
möjlighetsgivande men även hindrande för företagandet.  
 
Intervjupersonerna diskuterar kunden i flera olika sammanhang. Bland annat i 
relation till sitt rykte som något som kan locka kunder till företaget. 
Veterinärens rykte är av stor vikt, särskilt om företaget är litet. I de små 
företagen finns vanligen endast en veterinär och denne blir, så att säga, sitt 
företag. Kunden söker sig snarare till veterinären som person än till dennes 
företag med andra ord. Detta var också något som Rebecca märkte av när hon 
startade sitt nuvarande företag. Kunder från det tidigare företaget valde i vissa 
fall att ”följa efter” Rebecca till hennes nya företag på annan ort. Även om det 
innebar en rejält utökad restid för kund och patient. Detta exempel visar på 
hur viktigt det är med ett relationellt förhållningssätt till kunden i ett 
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tjänsteföretag (Jmf Grönroos, 2008). Fördelen som flera av intervjupersonerna 
ser med ett litet företag är just den personliga kontakt som kan etableras 
mellan veterinär och kund. I och med detta blir också bemötandet av kunden 
extra viktigt.  
 
Majoriteten av företagen inom veterinärsektorn är små – räknat både i antalet 
anställda men även i omsättning. Trenden går mot att de stora företagen blir 
att större och att de minsta blir mindre. Trenden är dock även att antalet 
företag inom sektorn ökar (SOU, 2007:24). Den personliga kontakten med 
kunderna är därmed för många företagare i veterinärprofessionen en bekant 
situation. Denna, många gånger, intima kontakt kan dock ses som en fördel 
som små företag har framför stora då dessa företagare ofta har en intim 
kännedom om vilka problem och önskemål som den lokale kunden har 
(Ramström, 1971).  
 
Redan i Boltonrapporten från 1971 påpekades att en av småföretagarens 
fördelar är att de är mindre byråkratiska än stora företag och har ökade 
möjligheter att söka vägar runt olika problem som uppstår. Inte minst kan 
småföretagaren på ett helt annat sätt än stora företag erbjuda sina kunder 
något speciellt. Detta konstaterades även i en svensk studie som genomfördes 
parallellt med Boltonrapporten (Ramström, 1971). I detta fall kan servicen som 
intervjupersonerna erbjuder sina kunder ses som ett exempel på detta 
speciella. 
 
Såsom den viktiga faktor som kunden är så erbjuder intervjupersonerna olika 
varianter av service till sina kunder. Enklare service kan vara sådant som att 
ha schampo och foder till försäljning. Detta är inte alltid något som 
veterinären tjänar på att erbjuda men syftet med servicen, att hålla sina kunder 
nöjda och glada, är något som bidrar till företaget i slutändan. Här handlar det 
om att hitta den rätta balansen i vad som erbjuds och i vilken kvantitet. Bäst-
före-datum på foder och schampo gör att det är klokt att vara strategisk i sina 
inköp.  
 
Mer avancerad service diskuteras i form av jour och tillgänglighet. Bland 
intervjupersonernas utsagor finns argument både för och mot en sådan 
service. Diskussion relaterar dock i samtliga fall till att jourverksamheten i 
länet, som den ser ut i dagsläget, inte är adekvat. Anja ser detta som en 
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möjlighet och att hon kan konkurrera genom att erbjuda jour och flexibilitet 
(Ramström, 1971) i tillgänglighet till sina kunder. Christina och Sandra menar 
istället att det är distriktsveterinärerna i länet som får betalt för, och därmed 
ska stå för, att jourverksamheten fungerar. Det Christina och Sandra då 
refererar till är att DVOs uppdrag bland annat är att står för en 
kostnadseffektiv riks- och dygnstäckande akut djursjukvård och 
djurhälsovård (SOU, 2007:24). Noterbart är att de som är välvilligt inställda till 
jourverksamhet är Anja och Lena, de vars företag i förhållande till de andras 
är nystartade. Anja och Lena erbjuder även hembesök inom ramen för sina 
verksamheter. Hembesöken kan ses som en utvecklad form av tillgänglighet 
som fokuserar på att förenkla för kunden och/eller patienten.  
 
En del service som erbjuds kan ses som ren goodwill. Detta är sådant som 
veterinären inte har någon inkomst av, ibland är följden rent av förlust. 
Sandras exempel med en förlustaffär i samband med vaccinationen av en häst 
på annan ort kan ses i skenet av Grönroos (2008) tes om att lojaliteten blir en 
ömsesidig fråga med uttryck för denna lojalitet från bägge parter. Sandras 
handlande därmed ses som ett slags framtida investering i relationen med 
kunden. I detta fall sträcker sig dessutom relationen bortom den specifika 
kunden då Sandra genom sitt handlande även värnar om sitt rykte gentemot 
andra potentiella kunder. I kapitel 8 beskrivs företagens marknadsföring av 
intervjupersonerna som närmast obefintlig. Endast Anja och Christina menar 
att de använder sig av några olika sätt att marknadsföra. Tydligt är dock att 
samtliga intervjupersoner i form av service och bemötande ägna sig åt 
marknadsföring via relationer till och interaktioner med sina kunder.  
 
Bemötandet av kunden styrs i vis mån också genom de etiska regler som 
beslutats av Sveriges veterinärförbund (se bilaga 2). Regel nr 4 fokuserar 
veterinärens uppträdande och handläggning av ärenden så att förtroendet för 
veterinärkåren upprätthålls. Att förtroendet från samhällets sida gentemot en 
profession upprätthålls är av stor betydelse då professioner karaktäriseras och 
präglas utifrån ett slags samhällskontrakt där de förpliktigar sig att tjäna vissa 
allmänna intressen (Freidson, 2001; Molander & Terum, 2008). Bemötandet blir 
därmed inte bara viktigt i företagandet utan även för veterinärprofessionens 
legitimitet. Intervjupersonerna berättar dock om tillfällen då kundens egen 
upplevda kunskap bjuder motstånd mot veterinärens diagnosticering och i 
grunden ifrågasätter deras professionalitet. Lösningen på detta är dock, i och 
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med vikten av en god relation med kunden, att hantera och anpassa sig till 
kundens påstående snarare än att bestrida det rakt ut.  
 
Ytterligare problem kan uppstå när veterinären av olika anledningar behöver 
stänga sin verksamhet. Flera av intervjupersonerna påpekar att en allt för lång 
frånvaro från företaget kan vara förödande. I de fall då veterinären är 
frånvarande söker sig kunden till en alternativ veterinär och detta är ett byte 
som kan riskera att bli permanent i de fall kunden får en bra kontakt med den 
nye veterinären. Fokusen på relationen med kunden som marknadsföringens 
bas och grunden för ömsesidig lojalitet blir därmed något som även gör 
företaget sårbart, vare sig företagarens frånvaro handlar om semester sjukdom 
eller föräldraledighet.  
 
Patienten 
Patienten är i veterinärernas fall ett djur och därmed råder begränsade 
möjligheter till kommunikation. Kommunikationen sker därför med kunden 
såsom expert på sitt djurs beteendemönster. Att patienten tillhör 
veterinärprofessionens fokus tydliggörs inte minst av den första etiska regel 
(se bilaga 2) som fokuserar på att veterinären i sin yrkesverksamhet alltid ska 
visa om omsorg om djurens hälsa och välbefinnande. Att djuret är fokus men 
enbart i relation till människan var själv grunden till inrättandet av 
veterinärprofessionen.  
 
Viktigt att minnas är att veterinärprofessionen inrättades i Sverige som en 
reaktion på de farsoter som drabbade lantbruksdjuren i Europa under 1700-
talet (Hallgren, 1962). Människorna i Europa påverkades dels ekonomiskt men 
även utifrån livsmedelsförsörjning av dessa farsoter. Djurens värde låg alltså 
uteslutande i sin koppling till människan. Lantbruksdjuren och även hästarna 
var länge också fokus för veterinärerna. Djurhållningens omvandling i Sverige 
skedde till viss del parallellt med professionens numeriska feminisering.  
 
Dagens veterinärer möter dock en verklighet med allt färre lantbruksdjur och 
en ökning av hästar och sällskapsdjur (SOU, 2007:24). Denna förändring har 
skett till stor del under 1900-talets andra hälft. Det åligger i första hand 
distriktsveterinärorganisationen att bedriva djurhälsovård för lantbrukets djur 
samt hästar inom jord- och skogsbruket. Som en följd av djurhållningens 
utveckling har dock även distriktsveterinärer ökat sin verksamhet mot 
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sällskapsdjur och häst (SOU, 2007:24). Flera av intervjupersonerna vittnar om 
djurets förändrade roll i det svenska samhället och därmed även för 
veterinärprofessionen. Intervjupersonerna behandlar, sammantaget, samtliga 
kategorier av djur; lantbruksdjur, hästar samt sällskapsdjur. Huvuddelen av 
patienterna är dock hästar och sällskapsdjur. Katten har i likhet med hunden 
allt mer börjat ta plats som en värderad familjemedlem och därmed har också 
veterinärbesöken för katter ökat. Anja och Beatrice är de två av 
intervjupersonerna som även har viss verksamhet vad gäller lantbruksdjur.  
 
Som påpekats ovan skedde djurhållningens omvandling i Sverige delvis 
parallellt med professionens numeriska feminisering. Den enskilt största 
orsaken till veterinärprofessionens numeriska feminisering anger Slater och 
Slater (2000) vara lagstiftningen mot könsbaserad diskriminering till olika 
utbildningar, något som kom i kölvattnet av kvinnorättsrörelsen och kraven 
på lika behandling av män och kvinnor. En debatt om könsbaserad 
diskriminering uppstod dock åter på 2000-talet då män kvoterades in till 
veterinärutbildningen vid SLU 2006 och 2007. Som anledning till kvoteringen 
gavs att kvinnor inte ville arbeta med lantbruksdjur: 
 
 

”SLU har upplevt att könsfördelningen på arbetsmarknaden 
utgjort ett problem […] Det har varit svårt att rekrytera 
veterinärer för arbete med lantbruksdjur vilket kan bero på att 
det är fysiskt krävande. Kvinnorna har i större utsträckning 
valt att arbeta med häst och hund.” 

   (Uppsala Tingsrätt, 2009-03-30) 
 
 
Detta argument framstår som paradoxalt om vi kopplar till den andra 
förklaringen till professionens feminisering. Det vill säga att förekomsten av 
bättre preparat för att tygla stora djur öppnat upp veterinärprofessionen även 
för kvinnor (Slater & Slater, 2000). Enligt detta bör kvinnornas indikerade 
svaga fysik inte längre vara en avgörande faktor i deras arbete med 
exempelvis lantbruksdjur. I och med det faktum att begreppet lantbruksdjur 
inbegriper såväl kor, får, höns och grisar, för att nämna några, förutsätter jag 
att det är i huvudsak korna som ses som fysiskt krävande utifrån SLU 
motivering ovan. Detta då utifrån deras storlek. Den som någonsin har sett en 
ko och en häst kan dock utan problem göra kopplingar mellan dessa djurs 
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storlek och hanterbarhet. Så vad är det då som gör att kvinnor ses som fysiskt 
starka nog att handha hästar men inte kor? Förklaringen måste finnas någon 
annanstans än i ren fysisk styrka. Argumentet står också i kontrast till 
intervjupersonernas verklighet där några har verksamhet mot 
boskapsbesättningar men där en översyn av området också visar att 
möjligheten att arbeta med dessa har förändrats i och med att besättningarna 
har blivit större samtidigt som beståndet i Sverige i stort har minskat (SOU, 
2007:24).  
 
Kvoteringen till veterinärutbildningen skulle kunna ses som ett försök att 
motverka veterinärprofessionens numeriska feminisering. Utifrån 
formuleringen ovan, som pekar ut kvinnors bristande intresse för att arbeta 
med lantbruksdjur som en anledning till kvotering kan en koppling göras till 
Witz (1992) modell över stängningsmekanismer. Den avgränsande strategin 
har tidigare i detta kapitel kopplats till kirurgi som en manligt könskodad 
arbetsuppgift. I det här fallet är det dock lantbruksdjuren som används som 
könskodade redskap för att framhäva veterinärprofessionens behov av män 
men även i ett försöka att avgränsa män från kvinnor. Detta blir ytterligare ett 
exempel på att uttrycken för genussystemet konstant förändras, över såväl tid 
som rum (Bradley, 1989; Sundin, 2002b).  
 
Ytterligare en relevant fråga vad gäller djuren som veterinären behandlar är 
vilka djur som är mest lönsamma? Östensson (2010) menar att lantbruksdjur, 
sällskapsdjur och häst kan delas in i kategorier om ”ekonomiska” samt 
”sociala” djur. Utifrån detta ges lantbrukets djur etiketten ekonomiska djur då 
de tydligt kan kopplas till produktion av exempelvis livsmedel. Deras värde är 
därmed främst ekonomiskt. Sällskapsdjur och då särskilt hundar och katter 
kan snarare beskrivas som ”sociala” djur då deras värde främst ligger i det 
sällskap de ger. Hästen kan ses som såväl ett ekonomiskt som ett socialt djur 
beroende på användningsområde (Östensson, 2010). För unga flickor har 
hästen en utpräglad social karaktär (Jmf Forsberg, 2012) medan den för 
exempelvis travkuskar främst har ett ekonomiskt värde. Här handlar det alltså 
om vem som brukar hästen och till vad.   
 
Östenssons (2010) indelning i sociala och ekonomiska djur kan kritiseras som 
förenklad dock. Snarare handlar det om skiktning inom varje djurras där vissa 
djur är sociala medan andra är främst ekonomiska. Som exempel kan ges 
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jakthunden och utställningshunden som även kan ha ett ekonomiskt värde för 
sina ägare. Uppfödare av raskatter bör även de se ett ekonomiskt värde i sina 
avlade kullar. I och med arrangemang som kosläpp på vårkanten är frågan 
även om inte vissa lantbruksdjur, åtminstone i storstadsbons ögon, snarare 
börjar ses som sociala? Skillnaden i de pengar som en travhäst kan generera 
till sin ägare i jämförelse med en utställningshund ger dock visst stöd för 
Östensson indelning (2010).  
  
Med sin indelning av sociala och ekonomiska djur gör Östensson (2010)en 
koppling mellan de sociala djuren (sällskapsdjur men även delvis häst enligt 
ovan) och en kvinnligare veterinärsektor. Detta då dessa djur kopplas samman 
med omsorg och omvårdnad – typiskt kvinnliga egenskaper. Liknande kan de 
ekonomiska djuren; lantbrukets djur (särskilt då de större såsom nötkreaturen) 
enligt Henry et al. (2010) ses som olämpliga för kvinnor att behandla då de 
kan tillskrivas en maskulinitet. Man bör dock vara medveten om att 
författarna utgår ifrån synen på lantbruksdjur i England. Denna syn behöver 
inte vara direkt överförbar till det svenska samhället.  
 
Utifrån de intervjuade veterinärernas berättelser är det mindre lönsamt för 
privatpraktiserande veterinärer att behandla lantbruksdjur än vad det är att 
behandla häst och sällskapsdjur. Särskilt hästar lyfts fram som djur med 
”dollartecken” stämplade på sig. Paradoxen blir här att de för företagarna 
ekonomiska djuren är de som ur samhällets synpunkt (delvis vad gäller 
hästar) är de sociala djuren. Detta är även de djur som kopplas samman med 
kvinnor. De kan ses som kvinnligt könskodade samtidigt som de generar 
pengar. Paradoxen här består i den tidigare forskning som har visat att när 
kvinnorna går in (i exempelvis en profession, bransch etc.) går makten och i 
vissa fall även pengar ut (SOU, 1990:44; Teigen, 1991).   
 
Ytterligare en aspekt av veterinärens arbete med djur (oavsett vilka) är den 
etiska regel som säger att veterinären alltid ska visa omsorg om djurens hälsa 
och välbefinnande. Detta kan, som vi sett beskrivas i empirin, sätta veterinären 
i situationer där kundens önskan måste balanseras mot djurets välbefinnande. 
Då djurvården är dyr måste ibland hänsyn tas till ägarens inkomst, oavsett om 
behandlingen som behövs kan återställa djuret helt. Andra gånger är det 
snarare ägarens förmåga att ta hand om sitt djur med den eftervård som 
behövs som behöver bedömmas. Att alltid visa omsorg om djurens hälsa och 
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välbefinnande behöver heller ej betyda att antibiotika ska delas ut 
urskiljningslöst. Här finns andra aspekter att ta hänsyn till såsom faran för 
antibiotikaresistens. Här ställs de friheter, i form av flexibilitet och 
handlingsfrihet, som småföretagaren åtnjuter (Jmf Bolton, 1971; Ramström, 
1971) mot de restriktioner i form av etiska regler som präglar 
veterinärprofessionen. Att de etiska reglerna följs går i detta fall att relatera till 
hela veterinärprofessionens trovärdighet och varande (Freidson, 2001) medan 
småföretagarens friheter som hjälper till att etablera relationer till kunder 
(Grönroos, 2008) i slutändan relateras till företagets lönsamhet. 
 
Kollegorna 
Andra veterinärer kan vara både en glädje och en huvudvärk beroende på 
situation. Just kårandan är ett av de kriterier som markerar professioners 
särställning (Abrahamsson, 1986). Detta kan uttryckas på så sätt att de 
professionella förväntas ha en speciell relation sinsemellan. Som kollega ska 
man stötta men också kontrollera andra inom professionen (Agevall & 
Jonnergård, 2010). Kollegialitet inom en profession innehåller enligt Egidius 
(2011) ofta en inre spänning som uppstår i gränslandet mellan 
sammanhållning och konkurrens. Värdigheten som yrkesutövare ska stöttas 
samtidigt som det finns ett visst mått av konkurrens i samarbetet (Egidius, 
2011). 
 
Veterinärkollegorna kan fungera som en kunskapsresurs för varandra, där 
möjlighet finns för rådfrågning i olika ärenden. Detta kan ses som ett stöd 
yrkesutövare emellan. Aspekter av samspel mellan företag såsom 
affärssamarbete och utbyte av erfarenhetskunskap lyfter Johannisson (1996) 
även fram som viktigt för organisationers framgång. Detta intresse för 
samarbete ser författaren särskilt motiveras av en gemensam professionell 
bakgrund. Stöd behövs inte minst för att gemensamt hantera de normativa 
förväntningar som enligt Molander och Terum (2008) knyts till en profession. 
Dessa normativa förväntningar kan ses som grundade sig i det 
samhällskontrakt där den professionelle åtagit sig att tjäna allmänna intressen.  
Att kunna ta kontakt med andra veterinärer för rådfrågning underlättas av de 
sociala mötesplatser som erbjuds av olika veterinära sammanslutningar.  Det 
är lättare att ta kontakt med, och rådfråga, någon man mött tidigare påpekar 
Rebecca.  
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En grundregel som Egidius menar gäller alla professioner är att inte företa sig 
sådant man inte har kompetens för. Denna grundregel präglar flera av de 
etiska reglerna som antagits av det svenska veterinärförbundet. Det är även på 
denna grund som hela remitteringsprocessen vilar. De intervjuade 
veterinärerna ger gott om exempel på situationer där remitteringen av en 
patient till en kollega är ett självklart beslut utan vånda. Remitteringar kan 
göras på basis av bristande egen kunskap, utrymme, utrustning men även tid. 
Sandra remitterar exempelvis hellre vissa fall till en kollega än att, som hon 
uttrycker det; ”stå på en lerig gårdsplan och sticka nålar i leder”. I Sandras fall 
görs remitteringen på grund av bristande utrymme. Då möjligheten inte finns 
att ta emot hästar på kliniken så får Sandra istället bege sig till kunden för att 
behandla på plats. Utrymme kan vara basis för remittering inte bara för så 
skrymmande djur som hästar men även för smådjur såsom hund och katt. 
Detta i de fall där djuren behöver kunna stanna för övervakning, exempelvis 
över natten. I remitteringsprocessen finns ofta en medvetenhet om kollegornas 
specialiteter och lokaler i kombination med utrustning.  
 
Baksidan av att remittera patienter till kollegor blir tydligast utifrån 
företagarens perspektiv. Varje patient som remitteras innebär en förlorad 
inkomst. I dessa fall hamnar yrkesutövare i kläm mellan marknadskrafternas 
krav på effektivitet och lönsamhet och det professionella kravet på ett fullgott 
arbete (Egidius, 2011). Men det går också att som Beatrice se positivt på 
remittering. Då hältutredningar tog lång tid för Beatrice så hon en fördel i att 
kunna remittera sådana fall till en kollega istället. På så sätt menade Beatrice 
att hon sparade tid till annat.  
 
Kollegialitetens negativa sida visar sig när interaktionen inte fungerar. Det 
finns inga garantier för att en kollega som rådfrågas faktiskt ger respons. Så 
även om idealet inom professionen är att stötta varandra så är detta inte alltid 
realiteten. Något som då kan göra att definition av en kollega kan glida över 
mot konkurrent.  
 
Flera av de intervjuade veterinärerna vittnade om att det gällde att vara 
försiktig med uttalanden om kollegor; särskilt då inför kunder. Detta vare sig 
det handlade om egna invändningar mot en kollegas tidigare behandling av 
patienten eller då missnöjda kunder talade illa om en veterinär de varit hos 
tidigare. Denna försiktighet grundade sig i att kritik av någon annan öppnade 
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upp för möjligheten att själv bli mål för kritik menade en av de intervjuade 
veterinärerna. En annan veterinär menade att det ibland handlade om 
missförstånd mellan kunden och den tidigare veterinären i fråga. 
Tannenbaum (1995) menar att risken med öppen kritik är att den i slutändan 
svärtar ned bilden av hela professionen. För de intervjuade veterinärerna 
sträckte sig inte reflektionen så långt utan snarare till att öppen kritik i 
slutändan kunde svärta ned dem själva.  Till detta hör självfallet också det 
faktum att kollegorna kan vara värdefulla kunskapsresurser alternativt vara 
en källa till patienter via remittering. Att öppet kritisera skulle kunna innebära 
frostiga relationer och färre remitterade patienter. I denna situation beaktas 
med andra ord den etiska regeln om att skydda professionen men även de sina 
(§ 4 och 12, bilaga 2) men såsom Agevall och Jonnergård (2010) poängterar får 
kollegialiteten inte gå så långt att professionen på detta vis skadas.  
 
Här kommer även aspekter av marknadsföring in. På vilka sätt veterinären 
marknadsför sitt företag regleras till viss del av veterinärförbundets etiska 
riktlinjer för marknadsföring (bilaga 3). Att lägga band på sin marknadsföring 
för att undvika jippo-liknande tilltag som drar ett löjeväckande skimmer över 
professionen i stort är av vikt. Det finns även restriktioner för prisjämförelser 
och prisangivelser i exempelvis annonsering. Detta ger en bakgrund till 
Sandras reaktion på en annan veterinärs annons i närheten av hennes företag, 
en annons som både var jippobetonad och inkluderad prisinformation. Genom 
dessa etiska riktlinjer kan man säga att veterinärernas företagande begränsas. 
Flera försäljningsknep i form av marknadsföring utesluts från veterinärens 
redskapsarsenal. Att säga att företagandet begränsas av etiska regler är dock 
inte detsamma som att säga att företagandet är oetiskt. Det är dock tydligt att 
veterinärers företag bedrivs på delvis andra villkor än exempelvis frisörers. Då 
frisörerna, även om de också i stort ägnar sig åt relationell marknadsföring, 
även kan använda mer traditionell marknadsföring i form av kampanjer och 
specialpriser. En möjlighet som är begränsad för veterinärer (Jfr bilaga 3).  
Detta gör också att veterinärernas företagande blir beroende av den 
relationella marknadsföringens (Grönroos, 2008) fördelar och nackdelar.   
 
Kollegorna i DVO  
Distriktsveterinärorganisation är del av den offentliga sektorn och finansieras 
med avgifter och statliga anslag (SOU, 2007:24).  Majoriteten av de intervjuade 
veterinärerna har vid något tillfälle under sitt yrkesliv arbetat som 
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distriktsveterinär, flertalet direkt efter fullgjord utbildning. De intervjuade 
veterinärerna för fram såväl negativa som positiva synsätt på 
distriktsveterinärorganisationens varande. Förutom att fungera som ett 
komplement till veterinärutbildningen samt en slags ”rite de passage” så kan 
arbetet som distriktsveterinär fungera som en språngbräda för att starta egen 
verksamhet. I Beatrice fall så gynnades hon av att etablera sitt företag inom sitt 
tidigare distrikt. Detta underlättade uppbyggandet av ett kundunderlag då 
flera djurägare i området sedan tidigare var bekanta med Beatrice.  
 
Enligt uppdraget från den svenska staten ska distriktsveterinärerna i första 
hand prioritera lantbrukets djur samt hästar inom jord- och skogsbruket (SOU, 
2007:24). Detta är dock något som har förändrats i och med att djurhållningen i 
Sverige har omvandlats. Med ett minskat underlag av lantbruks djur samt 
färre hästar inom jord- och skogbruket har distriktsveterinärerna ökat sin 
verksamhet mot sällskapsdjur och (fritids-) hästar (SOU, 2007:24). Denna 
vändning har bidragit till motsättningar mellan privatpraktiserande 
veterinärer och distriktsveterinärer. Detta då inriktningen på 
distriktsveterinärernas verksamhet ej längre skiljer sig nämnvärt från de 
privatpraktiserandes verksamhet. I och med det statliga bidraget, behöver 
dock inte distriktsveterinärorganisationen bedriva sin verksamhet på 
marknadens villkor såsom de privatpraktiserande veterinärerna. Här har alltså 
en konkurrenssituation uppstått som är till nackdel för de företagande 
veterinärerna.  
 
Det är dock inte enbart de privatpraktiserande veterinärerna som identifierat 
en konkurrenssituation. Flera av de intervjuade veterinärerna har hamnat i 
kläm då de parallellt med att arbeta som distriktsveterinär startat upp egna 
verksamhet inom eller i närheten av sitt distrikt. I dessa fall ser 
distriktsveterinärorganisationen veterinären som en konkurrent som kan 
utnyttja sin statliga anställning för att skaffa kundunderlag till den privata 
verksamheten. Att det råder en konkurrenssituation identifieras alltså av 
bägge parter, dock på olika sätt.  
 
Dessa slitningar mellan privat och offentligt identifieras även utifrån Hellbergs 
(1986) indelning av professionstyper i L- och T-professioner. Veterinär-
professionen kan utifrån denna indelning betecknas som en L-profession. 
Karaktäriserande för en L-profession är att det endast finns en utbildningsväg 
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och att yrkeskunskapen är legitimerande och detta är, som vi sett, gällande för 
veterinärprofessionen. L-professionen riktar sig dessutom mot människan som 
kund. Som jag påpekat tidigare är alltså människan veterinärens kund emedan 
patienten dock representeras av djuret. Traditionellt sett har arbetsmarknaden 
för L-professionerna dominerats av den offentliga sektorn. Något som har 
inneburit att huvudmannen kunnat definieras som staten/politiker. Vad gäller 
dessa två sistnämnda aspekter har dock trenden av offentlig sektors 
omvandling inneburit en omläggning mot T-professionens karaktäristika, det 
vill säga mot en arbetsmarknad som är privat och där huvudmannen kan 
definieras som kapital/kapitalägare.  
 
Veterinärprofessionens karaktäristika av att kollegor också kan vara 
konkurrenter ställer Porters (1980) femkraftsmodell i ett lite annat ljus. 
Inkluderade kategorier av aktörer som inverkar på företaget är konkurrenter, 
kunder och leverantörer. Som vi kan se utifrån veterinärprofessionen är dock 
även kollegorna en betydande grupp, som i olika lägen även kan ses som 
konkurrenter. Detta innebär att kategorin konkurrenter i detta fall kan ses som 
flytande och där företeelsen kollega/konkurrent kan stå för såväl möjligheter 
och hinder för veterinärens företagande.  
 
Veterinären 
Veterinären har, som vi sett av ovanstående, flera olika kategorier aktörer att 
förhålla sig till. Vi har även i teoriavsnittet i denna studie blivit varse om att 
intervjupersonerna såsom småföretagare måste ha generalistens överblick på 
verksamheten men även ha specialistens kunskap vad gäller detaljer (Jmf 
Stanworth & Gray, 1991). Besluten som behöver fattas om exempelvis en 
satsning på kompetensutveckling faller på veterinären själv. I detta finns 
etiska riktlinjer som stödjer för kompetensutveckling men i bakgrunden finns 
även problem som kostnader och svårigheter i att vara frånvarande från 
företaget (som en följd av den relationella marknadsföringen som tidigare 
diskuterats). I det fall då kompetensutvecklingen får stå tillbaka blir 
veterinären mer beroende av att kunna rådfråga kollegor. Detta påverkar även 
deras behov av att remittera.  
 
Även i beslut om att anställa personal ställs kostnader gentemot en önskan om 
att renodla sina arbetsuppgifter till förmån för det professionella hantverket. 
Att svara i telefon kan ta mycket tid. Å andra sidan så har vi ju konstaterat att 
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relationen till kunden är A och O när det gäller tjänsteproduktion (Grönroos, 
2008), särskilt i det mindre företaget där det finns ett större utrymme för att 
utveckla denna relation.  
 
Företagaren är långt ifrån en ensam Ö, avskild från allt och alla. Kunden, 
patienten och kollegan är alla en del i den omgivning som bäddar in 
företagaren/företagets (Jmf Granovetter, 1985). Alla aktiviteter som utförs är i 
någon mening i interaktion med andra och i vissa fall väljer inte ens 
företagaren själv sin situation. Strukturer såsom genussystemet kan även de 
ses som del i inbäddningen. Frågan är vilka problem som intervjupersonerna 
möter därför att de är just kvinnor? Hur spelar familjen in som del i 
inbäddningen och som möjliggörande/hindrande för företagandet?  
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Kap 10: Slutsatser & fortsatt forskning 
 
 
Veterinärprofession präglas av flera aspekter som veterinären, inte minst i ett 
eventuellt företagande, måste hantera. Valen kan i sina extremer stå mellan att 
stötta en kollega eller söka slå ut en konkurrent eller att serva en kund eller 
behandla en patient. Här finns även valet mellan privat och offentlig. 
Beroende på individ och situation varierar dock professionens påverkan på 
företagandet och vice versa. Klart är att liksom kvinnor som företagare inte är 
någon homogen grupp så är ej heller denna grupp av kvinnor, som är 
företagare och veterinärer, en homogen grupp. Var och en är inbäddad i sin 
unika kontext. Frågan är vilken effekt som riskkapitalisternas intåg i 
veterinärsektorn kommer att ha på företagandet men även i slutändan 
veterinärprofessionen? Ännu en fråga som uppkommer är hur en eventuell 
privatisering av DVO skulle påverka sektorn och professionen. Skulle än fler 
kvinnor starta företag? Frågorna är många, nu är det dock dags att 
sammanfatta studiens slutsatser. Dessa är ett resultat av mötet mellan empiri 
och teori i föregående kapitel och svarar upp mot studiens syfte som, i korthet, 
är att problematisera förutsättningarna för kvinnors företagande i en 
profession.  
 
Det självklara företagandet 
Delar av den första frågeställningen besvarades redan i kapitel 8 då frågan var: 
Hur beskriver veterinärerna valet att blir veterinär och företagare samt 
förutsättningarna för företagande inom veterinärprofessionen? Beskrivningen av 
valet att bli företagare och veterinär återfinns därmed i stor utsträckning i 
empirikapitlet.  
 
Vad gäller förutsättningarna visar studien på ett antal intressanta punkter. 
Studien visar att företagandet inom den svenska veterinärprofessionen skiljer 
sig från annat företagande genom de karaktäristika som präglar veterinär-
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sektorn och veterinärprofessionen. I denna studie har jag valt att fokusera på 
två sammanhängande synsätt vad gäller valet att starta företag. I det ena ses 
företagande som en produkt av en växande entreprenöriell kultur och som fött 
ur ett individuellt val, där personen söker större oberoende och frihet 
(Hughes, 2003). Detta kallas även för Pullperspektivet. Det andra synsättet är 
att valet att starta företag är ett oundvikligt resultat av globaliseringens 
inverkan på samhällsekonomin. Något som resulterar i nedskärningar, 
omorganisationer och bruket av mer flexibla anställnings-former (Hughes, 
2003). Detta kallas även för Pushperspektivet.  
 
Studien visar att flera av dessa incitament för företagande i form av Push och 
Pull inte stämmer överens med veterinärprofessionens organisatoriska 
förutsättningar. Det råder en brist på veterinärer i Sverige och detta avskriver 
en av de vanligen angivna Push-faktorerna bakom valet att starta företag 
nämligen arbetslöshet (Hughes, 2003). Den Push-faktor som framträder i 
studien är snarare genussystemet i olika former och uttryck. Detta går i linje 
med tidigare studier av Buttner och Moore (1997) samt Granger et al. (1995) 
som visat att genussystemet, ofta i form av ”glastaket”, är en viktig Push-
faktor för kvinnor vad gäller valet att starta företag. Uttryck för genussystemet 
som framträtt i denna studie har dock snarare varit olika slag av intern 
könssegregering varav det tydligaste exemplet är könskodningen av 
arbetsuppgiften kirurgi som manlig. 
 
Denna Push-faktor i form av genussystemet kan ses som sammanvävd (Jmf 
Granger et al., 1995) med professionen som Pull-faktor. Professionen är i 
denna studie en viktig Pull-faktor då sökandet efter frihet, lärdomar och 
stabilitet tas med utgångspunkt i veterinärprofessionen. Möjligheten finns, 
inom den svenska veterinärsektorn, att välja mellan att arbeta som statligt 
anställd, privat anställd eller som företagare. Då veterinärerna möter hinder i 
form av exempelvis genussystemet söker de sig till andra arenor för 
yrkesutövning, varav förtagande är en. Rörelsen mellan dessa olika kategorier 
underlättas dessutom av en etiskt grundad inställning till kompetens- och 
erfarenhetsutveckling som inkluderar samtliga kategorier. För veterinärerna 
förändras arenan för yrkesutövning men inte professionen i sig. Den nya 
organisatoriska lösningen medför dock delvis nya dilemman, vilket jag 
återkommer till nedan.  
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Sammantaget innebär veterinärprofessionens karaktäristika i form av Push- 
och Pullfaktorer att företagandet kan ses som självklart. Incitament är 
baserade på uttryck för genussystemet sammanvävt med yrkesutövningens 
dragkraft, vilket resulterar i att kvinnorna väljer att starta företag som en 
organisatorisk lösning. Detta grundar sig i att rörelsen in och ut i företagande 
inom veterinärprofessionen är förhållandevis oproblematiskt. Möjligheten är 
god att röra sig tillbaka från företagandet till en anställning, vare sig privat 
eller offentlig. På så sätt blir företagandet självklart. 
 
Hinder och möjligheter blir dilemman 
Den andra frågeställningen löd: Vilka möjligheter och hinder uppstår i 
företagandet? Ur analysen av möjligheter och hinder för företagandet fram-
träder en rad olika dilemman som den företagande veterinären kan ställas 
inför. Dessa dilemman uppstår i veterinärens anpassning till och ansvar 
gentemot kund och patient, kollega och konkurrent samt förhållningssättet till 
etiska riktlinjer och företagets lönsamhet. Det sistnämnda paret dilemman: 
etiska riktlinjer och företagets lönsamhet uppträder parallellt och sammanvävt 
med de två första paren av dilemman. Därför kommer jag också att fokusera 
på detta först. 
 
Mellan etik och lönsamhet 
Här kommer både dilemman om kund-patient samt kollega-konkurrent in. 
Detta då veterinärerna även i dessa fall går en balansgång mellan 
professionens etiska regler och företagandets lönsamhet. Denna balansgång 
grundar sig i de konflikter som kan uppstå mellan å ena sidan professionens 
krav på ett fullgott arbete (i form av etiska riktlinjer) och å andra sidan 
marknadskrafternas krav på effektivitet och lönsamhet (Egidius, 2011).  
Därmed inte sagt att företagandet är oetiskt, bara att professionens etiska 
regler ibland begränsar företagandets möjligheter.  
 
Detta framträder bland annat i de restriktioner för annonsering och 
marknadsföring som åläggs veterinärerna. Dessa restriktioner innebär att 
veterinären blir beroende av relationell marknadsföring där fokus sätts på 
relationen mellan veterinär och kund. Relationell marknadsföring är vanligt 
inom tjänsteproduktion (Grönroos, 2008). En av dess nackdelar är dock att, i 
detta fall, veterinären personligen knyts till sitt företag och blir företaget. 
Något som försvårar frånvaro i form av längre semester, sjukdom eller 
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föräldraledighet. Att särskilt småföretagarna kan erbjuda sina kunder något 
speciellt då de ofta är mer flexibla och har en större kännedom om den lokale 
kundens problem och önskemål kan dock även ses som en styrka (Bolton, 
1971; Ramström, 1971). 
 
Samtidigt är det bland annat de etiska reglerna som särskiljer professionen 
från andra yrken (Freidson, 2001). Veterinärerna balanserar en etisk regel mot 
en annan samtidigt som de balanserar företagandet mot de etiska reglerna. Det 
är dock i många fall etiska regler som uppkommer i och med ställningen som 
en profession med allt vad det innebär. Vilket djur ska behandlas, vilken kund 
ska avvisas, vilken kollega ska rättas och vem ska hjälpas? 
 
Mellan kund och patient 
Slitningen mellan å ena sida kunden och å andra sidan patienten är inget 
obekant problem i veterinärprofessionen (Tannenbaum, 1995). Omsorgen om 
patientens hälsa och välbefinnande ställs i vissa lägen mot kundens önskemål 
och behov. Kunden är naturligtvis den springande punkten för företagandet. I 
och med veterinärens beroende av relationell marknadsföring vilar företagets 
framtid på att relationen mellan kund och veterinär upprätthålls (Jmf 
Grönroos, 2008). Lojaliteten ses i denna relation som ömsesidig.  
 
Kanske har detta dilemma förstärkts i och med djurhållningens omvandling 
men även kundens ändrade kunskapsstatus i och med media såsom internet. 
Blir relationen till kunden annorlunda då patienten är den värderade 
familjemedlemmen och/eller jakthunden Tuffe snarare än ett av flera 
nötkreatur? Här kommer även en teknologisk utveckling in i sammanhanget 
då avancerade behandlingar idag kan bota sådant som för tjugo år sedan 
innebar en säker död för patienten. Avancerade behandlingar kräver dock 
avancerad utrustning och även om det finns hjälp att få är det inte alltid som 
kunden har ekonomiska medel som krävs.  
 
Mellan kollega och konkurrent 
Kollegan är inte bara en resurs för rådfrågning och stöttning, han eller hon kan 
även vara en konkurrent ur företagandets synvinkel. Synen på kollegialiteten i 
veterinärprofessionen är att veterinärerna ska vara öppna för att hjälpa 
varandra samt att de ska visa hänsyn och respekt för varandras verksamheter. 
Till detta kommer den mer generella etiska regeln om att alltid vinnlägga sig 
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om att handla på ett sådant sätt att förtroendet för professionen upprätthålls. 
En svårighet uppstår för veterinären vid de tillfällen som det dyker upp 
patienter som behandlats mer eller mindre felaktigt av en kollega. En 
missriktad kollegialitet skulle kunna sätta hela veterinärprofessionens 
legitimitet på spel.  
 
Dilemmat blir i detta fall att kollegorna kan ses som en möjlighet i 
företagandet beroende på den rådgivning som de kan stå för (Jmf Johannisson, 
1996). De kan dock även ses som ett hinder i de fall där konkurrensen kommer 
upp till ytan och rådgivning inte ges. Ytterligare ett problem i denna 
konstellation är att det vid en längre frånvaro från företaget är stor risk att 
kunden vänder sig till en annan, konkurrerande, veterinär.  
 
I och med att veterinärprofessionen i Sverige finns i såväl privat som offentlig 
sektor uppstår även en svårighet för företagarna i att konkurrera med de 
statligt finansierade kollegorna i DVO. Dessa kollegor/konkurrenter, vars 
verksamhet baserad på sällskapsdjur har ökat i och med djurhållningens 
omvandling, har en fördel av att inte behöva bedriva sin verksamhet på 
samma villkor som företagarna. Det statliga bidraget innebär bland annat att 
det finns en helt annan möjlighet till investeringar i utrustning. 
Konkurrenssituationen, fram till helt nyligen, har även erkänts från DVOs sida 
då det har funnits restriktioner för veterinärer att arbeta parallellt med 
företagande samtidigt som de företräder DVO. Detta då veterinären i sitt 
företagande kan locka till sig kunder som denne mött i sin roll som 
distriktsveterinär. Samtidigt som DVO står för konkurrens är denna 
organisation en vanlig ”rite de passage” för nyutexaminerade veterinärer.  
 
Studiens teoretiska bidrag 
Inom ramen för denna studie kan olika teorietiska bidrag identifieras. Frågan 
om synen på Push- och Pullfaktorer vad gäller valet att starta företag är ett 
sådant. Studien stödjer en syn på Push och Pull som sträcker sig över två 
dimensioner snarare än som två punkter som ställs mot varandra. Innebörden 
av Push- och Pullfaktorer som negativa respektive positiva förs också fram 
som en kritisk fråga till forskningssamhället. Med exemplet av 
veterinärprofessionen synliggörs att Push och Pull kan vara tätt samman-
tvinnade men även att professionen i sig kan vara en viktig Pull-faktor.  
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Brantes (1990) alternativa syn (då han frångår synen på yrkesgrupperna som 
naturliga undersökningsenheter) på professioner utifrån professionstyper (var 
och hur yrkesutövningen sker) i kombination med Hellbergs (1999) indelning i 
L- och T-professioner har här applicerats på veterinärprofessionen. Brante 
(1990) menar att förekomsten av olika professionstyper inom en och samma 
profession kan vara en grund för slitningar. I fallet med veterinärprofessionen 
har vi sett att förekomsten av olika professionstyper (fria professionen som 
företagare, kapitalets profession som privat anställd och statens profession 
som offentligt anställd) även kan ses som något positivt då det möjliggör en 
rörelse mellan olika arenor för yrkesutövning. Detta rörelseutrymme blir också 
grunden för att professionens andel företagande ökar, och att företagandet kan 
ses som självklart. 
 
Det finns även en rörlighet i synen på andra veterinärer som kollegor 
alternativt konkurrenter. I veterinärprofessionen är konkurrenten alltså även 
kollega och står för både hinder och möjligheter i företagandet. Detta gör att 
vanliga modeller inom branscher, såsom exempelvis Porters (1980) 
femkraftsmodell, behöver kompletteras.  
 
Fortsatt forskning 
Flera frågor intressanta för fortsatt forskning har indikerats i analyskapitlet. 
Några av dessa har jag, i dagsläget, för avsikt att följa upp i 
doktorsavhandlingen; som även den kommer att beröra kvinnors företagande 
i veterinärprofessionen.  
 
Könskodningar i olika former har indikerats i denna studie. Dels köns-
kodningen av arbetsuppgiften kirurgi (det vill säga den interna köns-
segregeringen inom professionen) men även könskodning av de djur som 
veterinären behandlar. Är det så att sällskapsdjuren är kvinnligt könskodade, 
lantbruksdjuren manligt könskodade samt hästen både manligt och kvinnligt 
könskodade beroende på hur den brukas? Vad innebär dessa könskodningar 
för företagandet? Att följa upp dessa könskodningar och vad de innebär för 
veterinärsektorn och professionen är ett möjligt steg att ta i den fortsatta 
forskningen. 
 
En paradox som uppstår i och med dessa könskodningar är att de kvinnligt 
könskodade djuren också är de som är mest lönsamma? Om så är fallet är 
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mönstret ovanligt jämfört med andra områden i samhället. Implikationerna för 
genussystemet är här av intressant då tidigare forskning visat att där 
kvinnorna går in går makten och pengarna ut. I detta fall innebär det även att 
de djur som är närmast djurägarens hjärta är de djur som denne är beredd att 
lägga pengar på. Riskkapitalisternas intresse för veterinärsektorn grundar sig i 
den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen kommer av 
att djurägaren, i sin känslomässiga koppling till sitt/sina sällskapsdjur i högre 
grad söker vård då djuret i fråga blir sjukt. Här finns alltså en koppling mellan 
djurägarens känslomässiga bindning till sitt/sina djur och veterinärsektorns 
ökade omsättning. Är det så att produktionens ekonomi har bytts mot en 
känslornas ekonomi i veterinärsektorn? 
 
Ett livsformsperspektiv på företagande skulle vara ytterligare en väg att gå då 
jag finner det intressant att koppla in familjen och familjesituationens inverkan 
på veterinärernas företagande. I intervjuer har det vid flera tillfällen indikerats 
att intervjupersonerna ser på sitt företagande som ett sätt att leva. Omsorgen 
om familjen är också, som vi vet utifrån tidigare forskning, en av de starkaste 
drivkrafterna för kvinnor att starta företag.  
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Bilaga 1 

   Svenska Staten   
     
  Jordbruksverket   

  

Avdelning: Distriktsveterinärer 
 

 

 
 
 
Region Nord 
 
 
 
Praktikområden  
med totalt 17 
mottagningar 

Region Mellannord 
 
 
Praktikområden 
med totalt 18 
mottagningar 

Region Mellansyd 
 
 
Praktikområden 
med totalt 17 
mottagningar 
 

Region Syd 
 
 
 
Praktikområden 
med totalt 15 
mottagningar 

 
 
 
  Mottagningar inom 

Östergötlands län 
 
 

 
 
Borensberg 
6 veterinärer 
 
 

Linköping 
9 veterinärer 
 
 

Norrköping 
5 veterinärer 
 
 

Valdemarsvik 
6 veterinärer 
 
 

 Filialer:  
Kisa 
Nykil 
Väderstad 
Åtvidaberg 

 Filialer:  
Söderköping 
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 Bilaga 2  
 

Etiska regler 
 
(Beslutade av fullmäktige 1998) 
 
Nedanstående regler gäller för medlemmar av Sveriges Veterinärförbund oavsett om 
den veterinära verksamheten bedrivs i Sverige eller annat land. 
 
 
§ 1  Veterinär skall i sin yrkesverksamhet samvetsgrant tillämpa vetenskap 

och beprövad erfarenhet och alltid visa omsorg om djurens hälsa och 
välbefinnande. 

 
§2  Veterinär skall ständigt upprätthålla och öka sina kunskaper samt följa 

den vetenskapliga och praktiska utvecklingen inom sina 
verksamhetsområden. 

 
§3  Veterinär skall inte meddela råd och föreskrifter, behandla djur eller 

utfärda recept, utan att först ha gjort noggrann undersökning eller på 
annat sätt skaffat sig erforderlig kännedom om fallet eller ärendet. 

 
§4  Veterinärs uppträdande och handläggning av ärenden skall vara korrekt 

samt sådant att förtroendet för veterinärkåren upprätthålls. 
 

Veterinär skall vinnlägga sig om att inte föra förtrolig information 
vidare. 

 
§5  Veterinär skall visa sina klienter hänsyn och ge korrekt och saklig 

information.  
 

Veterinär skall endast utföra de undersökningar och behandlingar som 
kan anses berättigade. 

 
§6  Veterinär skall anlita eller remittera till annan sakkunskap om han 

för/vid undersökning, behandling eller utlåtande bedömer detta 
nödvändigt.  

 
Veterinär skall tillmötesgå djurägares rimliga önskemål om att rådfråga 
annan veterinär och skall till denne meddela sina egna iakttagelser och 
åtgärder. 
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§7  Veterinär som bedriver klinisk verksamhet skall upplysa om hur 
djurägare kan få kontakt med tjänstgörande veterinär, då den egna 
verksamheten inte upprätthålles. 

 
§8  Veterinär skall vid klinisk verksamheten på animalieproducerande djur 

alltid ta hänsyn till de slutliga livsmedlens hygien, säkerhet och kvalitet.  
 
§9  Veterinär skall i intyg eller utlåtande uppgiva endast vad han/hon efter 

noggrann prövning anser sig kunna styrka. Därvid skall Sveriges 
Veterinärförbunds regler för intygsskrivning/utlåtande följas. 

 
§10  Veterinär skall vid annonsering eller annan marknadsföring lämna 

sakliga upplysningar. Därvid skall Sveriges Veterinärförbunds regler för 
annonsering m.m. följas. 

 
§11  Vid medverkan eller framträdande i massmedia skall veterinär lämna 

sakliga och vederhäftiga uppgifter i veterinärmedicinska frågor i 
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
§12  Veterinär skall utan att åsidosätta djurens hälsa och välbefinnande stödja 

och hjälpa sina kollegor samt visa hänsyn och respekt för deras 
verksamhet 

 
§13  Veterinär skall på begäran lämna uppgift om beräknad kostnad för 

ingrepp eller åtgärd. Vid mer kostsamma åtgärder skall veterinären 
informera djurägaren om beräknad kostnad och eventuella alternativa 
behandlingar. 

 
§14  Veterinärmedicinsk klinisk verksamhet skall uppfylla Sveriges 

Veterinärförbunds minimikrav för mottagning av djur.  
 
§15  Frågor angående efterlevnad, tillämpning och tolkning av dessa regler 

handläggs av Sveriges Veterinärförbunds förtroenderåd. 
 
 
Källa: Veterinärförbundets hemsida, besökt 2012-10-25, 11.37 
http://www.svf.se/sv/Forbundet/Stadgar-regler-mm/Etiska-regler/  
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Bilaga 3 
 

Regler för veterinärers annonsering m.m. 
 
(Beslutade av fullmäktige 1998) 
 
§1  Annonsering av veterinär verksamhet skall vara saklig och utformad 

enligt god sed samt på sådant sätt att den ej kan misstolkas 
 
Krav på vederhäftighet finns i marknadsföringslagens generalklausul och innebär att 
en marknadsföringsåtgärd inte får vara vilseledande för konsumenten. Annonsen får 
inte vilseleda i olika sakfrågor. Den får heller inte ha en förvillande utformning. 
Även om en framställning består av uteslutande korrekta uppgifter kan den likafullt 
anses vilseledande om den ges en sådan grafisk utformning att det sakligt riktiga 
budskapet framträder först vid ett noggrant och eftertänksamt studium medan en 
mindre uppmärksam läsare får ett annat intryck. Vilseledande effekt kan också vara 
ett resultat av att relevanta uppgifter utelämnas. 
 
Det är en självklarhet att alla uppgifter som tas med måste vara korrekta. Om man 
tar med värderande uppgifter måste man på förhand göra klart för sig hur man kan 
styrka dem. 
 
Regeln avser också att vara en garanti mot att marknadsföring/annonsering av 
veterinärverksamhet sker på sådant sätt att det kan anses som stötande. Det godtas 
således inte att sådant medium används som kan negativt påverka uppfattningen om 
djursjukvården som en seriös verksamhet. Inte heller får innehållet utformas på ett 
sådant sätt att det drar ett löjes skimmer över eller på annat sätt misskrediterar 
djursjukvården. Som exempel kan nämnas mer ”jippo”-betonade åtgärder, 
gratiserbjudanden, kombinationserbjudanden. 
 
Uppgifter om att behandling är billigare än på andra ställen eller rent av billigast, är 
enligt marknadsföringslagen tillåtna endast om påståendena kan styrkas. 
Prisangivelse är däremot i princip tillåtet. Med hänsyn till vederhäftighetskriteriet 
måste dock stor restriktivitet iakttas både när det gäller prisjämförelser och 
prisangivelser. Att använda priser och prisnivå som huvudsaklig profilering bör 
därför undvikas i annonsering eller annan presentation av verksamheten. 
Faktorer som kunskap, kompetens och kvalitet ska vara vägledande i all veterinär 
verksamhet.  
 
§2  Annonsering av veterinär verksamhet, enskild eller i grupp, skall 

innehålla uppgifter om ansvarig(a) veterinär(ers) namn. Med veterinär 
verksamhet avses även sådan som bedrivs vid djursjukhus, 
laboratorium, utbildningsanstalt eller liknande.  
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Kunden förtroende för verksamheten grundar sig i stor utsträckning på veterinären 
som person. Grundtanken är därför att annonseringen i princip skall ske med 
angivande av namn på de verksamma veterinärerna. 
Mediavalet bör ske med urskiljning. Reklambärare som vanligen förknippas med 
verksamheter helt artskilda från seriös veterinär hälso- och sjukvård skall undvikas.  
 
§3  Veterinär skall vid annonsering använda benämningen legitimerad 

veterinär. Vid användande av akademiska titlar eller vedertagna 
beteckningar (t.ex. specialist) skall kompetensområde anges. Titlar 
utöver leg. Veterinär får användas endast om de har samband med den 
annonserade verksamheten.  

 
Enligt lagen om behörighet att utöva veterinäryrket, får veterinärer inte tillkännage 
att de är särskilt kunniga inom viss gren av veterinäryrket om de inte uppfyller 
villkoren för specialistkompetens. För närvarande finns följande svenska 
specialiteter; sjukdomar hos djur och katt, sjukdomar hos häst, sjukdomar hos 
nötkreatur, sjukdomar hos gris samt livsmedelshygien.  
 
Veterinär som inte innehar specialistkompetens får inte ange att hon/han har 
särskilda kunskaper om visst/vissa djurslag eller är särskilt kunnig inom viss 
disciplin, t.ex. kirurgi, oftamologi, etc. Däremot får veterinären självklart informera 
om sin intresseinriktning eller verksamhetsområde, dvs vilka djurslag som tas emot 
samt vad som utförs, t.ex. tar emot hundar och katter, utför ögonlysning.  
 
Stor försiktighet måste iakttas så att uppgift om inriktning och verksamhetsområde 
varken språkligen eller på annat sätt framstår som en specialistangivelse.  
 
§4  Uppgifter om veterinärs kvalifikationer och kompetensområde får vid 

annonsering eller annan publicering inte ges sådan utformning att 
veterinären därigenom framstår som mer kvalificerad än kollegor med 
liknande kompetens.  

 
Genom angivande av specialitet, särskild inriktning och till viss del även utrustning, 
finns möjlighet att i upplysande syfte ange vad en veterinär arbetsplats särskilt har 
för inriktning och därmed kan förväntas att ha särskild erfarenhet av.  
Genomgången utbildning bör inte beskrivas på sådant sätt att den indirekt framstår 
som överlägsen andra kollegors. Utrymme finns dock för angivande av särskild 
utbildning i samband med marknadsföring av t.ex. intresseinriktning.  
 
§5  Annons och reklam för veterinär verksamhet får inte innehålla uppgifter 

om undersöknings-, behandlingsmetoder och utrustning eller andra 
förhållanden som djurägarna kan ha svårt att bedöma värdet av.  
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Reklambudskapet skall utformas så att det ger meningsfull information. Endast 
sådana uppgifter får anges som kan bedömas vara till väsentlig ledning för den som 
söker hjälp.  
 
Annonsen skall därför inte framhäva metod eller utrustning som garanti för kvalitet. 
Uppgift om teknisk utrustning får inte heller vara dominerande i annonsen.  
 
§6  Efterlevnaden av reglerna för veterinärs annonsering skall övervakas av 

Sveriges Veterinärförbunds styrelse. Det åligger styrelsen att påtala 
medlemmars avvikelse från dessa regler. Om medlem ej rättar sig efter 
förbundsstyrelsens påpekande hänskjutes frågan till förtroenderådet.  

 
 
Källa: Veterinärförbundets hemsida, besökt 2012-10-25, 11.37 
http://www.svf.se/sv/Forbundet/Stadgar-regler-mm/Regler-for-veterinarers-
annonsering-m-m/  
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide för pilotintervju 
 

• Presentation och motivering till intervjun 
 
Syfte: Att ge ett kunskapsbidrag vad gäller villkoren för småföretagande inom 
veterinärsektorn utifrån kontexten av sektorns omvandling. 
 

• Går det bra att spela in?  
• Du kan när som helst avbryta.  
• Några frågor innan vi börjar? 

 
Dåtid – fokus utbildning och tidigare arbete 
Kan du berätta lite om din bakgrund? 
- Vi kan börja med var du kommer ifrån och hur gammal du är 
 
Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till veterinär? 
- Intresse av djur 
- Släkting som är/var veterinär/företagare 
 
Vilket år påbörjade du din veterinärutbildning?  
- Slutade  
- utbildningen är ju väldigt populär – status när du gick?? 
 
Vilket var ditt första jobb efter utbildningen? 
- Andra jobb – distriktsveterinär, anställd, egenföretagare förut?  
 
Nutid – fokus företagande 
Hur kommer det sig att du valde att starta eget? 
- inspiration, motivation 
 
Hur gick det till vid uppstarten? 
– år, kompanjon, svårt, lätt, Har du fått någon hjälp 
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med att vara egen företagare tycker du? 
 
Ser du dig själv som främst veterinär eller företagare? 
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Vad tycker du om klimatet för företagande (allmänt och inom veterinärsektorn)? 
 
Vad erbjuder ni för tjänster här på kliniken?  
- har det förändrats över tiden 
 
Om du skulle se till den östgötska marknaden har du några stora konkurrenter? 
 
Hur mycket tid lägger du på verksamheten? 
 
Hur ser en dag ut för dig? 
 
Vad tycker du om förändringarna i veterinärsektorn?  
 
Framtid – fokus på företagandet och yrket 
Hur ser du på framtiden för företaget 
- Expansion 
 
Hur ser du på framtiden för Veterinäryrket? 
 
Om du träffade på en ung tjej som snart är klar med sin veterinärutbildning – skulle 
du rekommendera henne att starta eget om hon frågade vad du tyckte? 
 

• Något att tillägga, förtydliga? 
• Återkomma vid ytterligare frågor? 
• Tack! 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide 

Företag: 
 

IP: 

Datum: 
 

Tid:  Plats: 

 
 
Information om avhandlingen etc. 
Går det bra om jag spelar in den här intervjun? 
 
Syfte att beskriva och analysera villkoren för kvinnors företagande inom veterinärsektorn i 
Östergötland.  
 
Ambition att tala med alla kvinnor som är företagare inom veterinärsektorn i Östergötland – 
har identifierat ett 20-tal. Jag vill försöka få en övergripande bild av villkoren för företagande.  
 
Jag kommer inte att publicera något där du nämns vid namn utan att först få godkännande 
för detta. Du kan avbryta när som helst.  
 
Korta bakgrundsfakta 

- Företagare alt. Veterinär i släkten? 
- Egna djur 
- Utbildning 
- Tidslinje från utbildning fram tills idag (olika tjänster etc.) 

 
Val av yrke 
 
Val av att starta eget 
 
Berätta om företaget 

- När startade 
- Bolagsform 
- Vem står som ägare (om flera: vem gör vad och varför) 
- Antal anställda (utbildning, tjänstetyp (Hel-, deltid) 
- Verksamhetsinriktning (djurslag) 
- Typer av behandlingar som genomförs 
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Hur mycket tid läggs på företaget (skötseln av verksamheten) 
 
Viktiga kringverksamheter (foder, kremering, kloklippning, vaccination – vad är 
lönsamt?) 
 
Samarbetspartners/Konkurrenter 
 
Försäkringar 
 
Omsättning och lönsamhet 
 
Hur viktigt är det med teknisk utrustning? 
 
Övrigt 
Andra engagemang förutom att driva verksamheten, föreningar etc. 
 
Avslutningsvis 
Något du vill tillägga? Återkomma om jag kommer på något ytterligare att fråga om? 
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Bilaga 6  
 

Strukturerande analysmodell för empiri 
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Bilaga 7  
 

Veterinärporträtt 
 
Nedan presenteras i bokstavsordning de intervjuade veterinärer som inte togs 
upp som exempel i kapitel 7. Upplägget är detsamma med en inledande 
minnesanteckning från intervjutillfället och därefter en beskrivande text 
baserad på själva intervjun.  
 
Annika – Med verksamheten i hemmet 

 
Minnesanteckning 8/9 2011 

 
Det är väl skyltat och inga problem att hitta fram till den bruna villan där 
Annika spenderar en stor del av sin tid, både som privatperson och som 
företagare. Det är lummigt och grönt även om temperaturen börjat sjunka 
lite så här i början av september. En liten skylt på en dörr lite bredvid 
huvudingången till villan avslöjar att där bakom ligger veterinär-
mottagningen. I väntrummet direkt innanför dörren finns ett par svarta 
skinnfåtöljer, ett par stolar och ett bord med en kaffemaskin på. 
Instruktioner erbjuder besökare att ta en kopp kaffe eller te medan man 
väntar. I anslutning till väntrummet ligger även en liten gästtoalett. 
Väntrummet är litet och mysigt. Den tongivande inredningsdetaljen är en 
vägg fylld med fotoböcker uppställda på tavellister. Det dominerande 
motivet i fotoböckerna är sällskapsdjur och då särskilt katter.  

 
 
Annika är 53 år och hon kom in på veterinärprogrammet två år efter utgång 
från gymnasiet. Efter examen från veterinärprogrammet 1984 jobbad Annika 
som distriktsveterinär i några år. Därefter följde arbete vid flera olika kliniker i 
länet. Annika sade upp sig från en anställning i samband med att hon blev 
gravid med sitt första barn och påbörjade uppstarten av sitt företag parallellt 
med föräldraledigheten.  
 
Annika menar att det kan vara lite speciellt att ha sitt företag i hemmet. Det 
finns alltid något att göra och det är svårt att sätta sig och göra ingenting med 
verksamheten endast en dörr bort. Lokalen där verksamheten är inhyst har 
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byggts om efterhand och inledningsvis fanns bara ett enda stort rum. För den 
kund som behövde låna toaletten fick det bli den i huset, något som Annika 
tyckte var besvärligt på olika sätt – inte minst vad gällde integriteten. Ett av de 
första byggprojekten var just en gästtoalett. Numera finns även ett litet rum 
med utrymmen för den katt eller hund som behöver stanna över natten för 
observation.  
 
Christina – Med den stora hästkliniken 
 

Minnesanteckning 24/10 2011 
 

Christinas klinik är belägen ute på landsbygden, inrymd i en stor röd 
ladugårdsliknande byggnad med vita knutar. Det är en fin höstdag och jag 
parkerar bilen på den väl tilltagna grusplanen anvisad för detta ändamål. 
Utanför dörren till receptionen står ett trädgårdsset med vitmålade bord och 
stolar. Dörren in till receptionen är stor och bred (jag får senare veta att det 
är möjligt att ta in hästar till kliniken även denna väg, med förbehållet att 
de är lugna). I väntan på Christina blir jag av receptionisten erbjuden en 
kopp te från automaten i väntrummet. Denna kopp är mycket välkommen 
då det är väldigt kyligt i byggnaden. Väntrummet är i stort sett möblerat i 
likhet med de andra jag besökt den senaste tiden med undantag för att 
tavlornas motiv och tidningarnas fokus är hästar. Intervjun genomförs i 
personalens utrymme som fungerar som såväl kök som omklädningsrum. 

 
 
Christina är 56 år, född i Sydamerika och hade tidigt ett intresse för djur och 
natur. Detta intresse ledde henne till att, i ett utslag av skoltrötthet efter 
gymnasiet, söka arbete på en smådjursklinik. Erfarenheten grumlade dock 
viljan att bli veterinär då arbetsplatsen präglades av dålig stämning och en 
nedlåtande attityd från veterinärens sida gentemot djurägarna. Detta var 
något som Christian starkt vände sig mot och under några år släppte hon 
därför tankarna på att bli veterinär och utbildade sig istället till förskolelärare. 
Tankarna mot att bli veterinär försvann dock aldrig riktigt och 1983 sökte hon 
slutligen, och kom in på, veterinärutbildningen. Efter examen följde en snabb 
karriär såsom distriktsveterinär, privatanställd men även som lärare. Efter att 
ha flyttat till Östergötland såg Christina att det fanns ett behov av en 
hästklinik i länet. En insikt som involverad henne i ett antal olika projekt med 
inriktning mot att starta upp en klinik.  Men av olika anledningar realiserades 
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aldrig projekten. Först när hon mötte sin nuvarande partner blev drömmen 
verklighet och hästklinken kunde byggas med Christina som ledare för den 
operativa verksamheten och med partnern främst fokuserad på 
administration. Till en början byggdes kliniken återhållsamt då Christina ville 
säkerställa vilket kundunderlag som fanns. Efter hand har dock verksamheten 
utökats och såväl anställning av ytterligare veterinärer samt tillbyggnad av 
lokalerna har varit nödvändig.  
 
Eva – Mitt i smeten 

 
Minnesanteckning 1/6 2011 

 
Än en gång är jag på väg för att träffa en veterinär. Denna gång är det Eva 
som har en verksamhet med inriktning mot häst. I vanlig ordning har jag 
tryckt ut en karta för att hitta rätt på den östgötska landsbyggden. När jag 
tror mig börja närmar mig målet inser jag att kartan jag har med är föga 
hjälpsam. Av misstag har jag fått med mig adressen till Evas hemma och 
inte till kliniken. Detta problem löses dock snabbt med ett telefonsamtal och 
med hjälp av Evas man dirigeras jag mot kliniken. Ett tag tror jag dock att 
han har lurat mig – vid infarten står nämligen en skylt som indikerar en 
annan, mycket stor hästklinik. Efter ännu ett samtal dirigeras jag dock 
vidare förbi denna klinik och ytterligare en bit in på området. Det visar sig 
att Evas klinik ligger mitt bland en samling av travstall.  
 
När jag äntligen hittat fram och parkerat bilen sticker en kvinna, som jag 
förutsätter är Eva, ut huvudet från en stallbyggnad och vinkar för att sedan 
återvända in igen. När jag stiger in i byggnaden ser jag att Eva håller på att 
röntga en häst i ett angränsande utrymme. Jag blir ombedd att vänta där jag 
är medan röntgen slutförs och visas sedan in på fikarummet/kontoret som 
ligger i anslutning till stallet. Det är ett litet fikarum och det som 
omedelbart fångar min uppmärksamhet är den motivtapet på ena väggen 
som visar Evas make (får jag senare veta) i sulky bakom en häst – dock ej på 
en travbana utan i ett vattenbryn. Det ser ut som att de har vattenträning i 
bränningarna vid en stor sjö alternativt hav. Det är en vacker och rofylld 
bild.  

 
 
Eva är 54 år och har pendlat fram och tillbaka mellan eget företagande och 
anställning ändå sedan examen från veterinärutbildningen 1981. Den första 
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anställningen var dock som distriktsveterinär. Till en början arbetade Eva med 
smådjur men hamnade successivt allt mer med en riktning mot häst. Sitt första 
företag startade Eva 1984 och detta då med en inriktning mot 
seminverksamhet och privatpraktik på häst. Under flera år fanns även ett 
fokus på stuteriverksamhet. 1990 valde Eva att åter gå in i anställning vid en 
hästklinik i länet. Det hade varit mycket arbete med stuteriverksamheten och 
Eva kände ett behov av att göra något nytt. Hon eftersökte såväl andra 
arbetsuppgifter som ett tillfälle att lära nytt.  Nuvarande verksamhet startade 
Eva upp 2001 och även denna gång berodde valet på ett behov av att göra 
något nytt. Evas nuvarande verksamhet är strategiskt placerad, inte långt från 
hennes förra arbetsplats, mitt i ett kluster av travstall. Verksamheten är på 
grund av detta läge till viss del spontan. Det är enkelt att ta sin travhäst och 
promenera bort till Eva för att se om hon har tid.  
 
Lena – På väg att ta steget 

 
Minnesanteckning 7/2 2011 

 
Eftersom Lena inte har någon klinik utan för tillfället arbetar ambulerande 
så erbjuder hon sig att komma till universitetet för att genomföra intervjun. 
Lena läste biologi här på 90-talet och tycker det ska bli roligt att återse sitt 
gamla tillhåll. Efter inledande hälsningsfraser går vi bort till fikarummet för 
att hämta oss en varsin kopp te. Lena berättar hur svårt det var att bli tagen 
på allvar på den tiden då hon arbetade gentemot gårdar. Den sociala 
kutymen var att bjuda besökande veterinär på en kopp kaffe efter arbetet 
slutförts och Lena orsakade en del huvudbry när hon tillkännagav att hon 
inte drack kaffe. Vi slår oss ned i ett litet konferensrum i närheten av mitt 
kontor för att genomföra intervjun. Lena är rättfram och intervjun flyter på 
utan problem. Under intervjuns gång får jag dock vid flera tillfällen känslan 
av att jag har träffat Lena förut. Till sist inser jag att jag faktiskt känner 
igen Lena från veterinärsammanhang och att vi träffats vid en av hennes 
tidigare arbetsplatser då jag sökte vård för min egen hund, Reyes. 

 
 
Lena är 39 år och arbetade några år som djursjukvårdare innan hon kom in på 
veterinärutbildningen. Detta gav erfarenheter som var ovärderliga då det i 
årskurs fyra var dags att börja jobba kliniskt. Lena var redan fingerfärdig i att 
sätta kanyler och hade tagit hand om avlivningar. Examen från 
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veterinärutbildningen erhölls i årsskiftet 2005/2006 och några år efter detta 
arbetade Lena på såväl en klinik som två djursjukhus. I uppstarten av sitt 
företag 2009 fick Lena rådet av en vän och kollega att se till att ha en alternativ 
inkomst inledningsvis. Med en administrativ tjänst på 80 % hos en myndighet 
var inkomsten säkrad och Lena började parallellt med detta bygga upp sin 
verksamhet. Efter fyra år håller Lena medvetet sin verksamhet kvar på 20 % 
och hennes lokaler består egentligen av ett förvaringsutrymme i villans 
tvättstuga. Det är dock naturligt då delar av hennes affärsidé handlar om att 
åka hem till kunden i samband med både undersökningar och avlivning. Lena 
har gott om visioner och idéer för sin verksamhet och deklarerar glatt att hon 
kommer att starta upp verksamheten till 100 % när barnen (varav ett i magen) 
är lite större. 
 
Sandra – Liten på landet 

 
Minnesanteckning 4/5 2011 

 
Sandras klinik ligger ute på den östgötska landsbygden. Den är naturskönt 
belägen men också lite svår att hitta trots anvisningar.  Vid avfarten från 
landsvägen in på en liten grusväg finns inget som visar att här finns en 
veterinärmottagning i närheten. Först vid parkeringen står en något 
väderbiten skylt. Det som snarare tar upp synfältet är den jätteskylt som 
visar att här finns ett byggföretag. Sandras verksamhet delar lokaler med 
byggföretaget visar det sig, i en stor ladugårdsliknande byggnad. En skylt 
på en dörr i ena hörnet av byggnaden visar vägen till mottagningen. 
Väntrummet är litet men inrymmer trots allt två stolar, ett bord och en 
tvåsitsig soffa. På bordet ligger diverse tidningar såsom Hästsport och 
Amelia. På ena väggen hänger en ställning fylld med broschyrer och på den 
andra, bakom den tvåsitsiga soffan, hänger ett lapptäcke med motiv av höns, 
traktorer och scener från landsbygden. Det finns även en hel del 
barnleksaker i väntrummet. En skylt på dörren till det som är mottagnings-
rummet annonserar att Sandra varken tar kort eller lämnar kredit utan vill 
ha kontant betalning. 

 
 
Sandra är nyligen fyllda 50 år och hon var den första i sin släkt som erhöll 
högskoleutbildning. Som barn hade Sandra flera smådjur och när högstadie-
kompisarna passade barn för att dryga ut sina inkomster gick Sandra ut med 
andras hundar. Betygen från den naturvetenskapliga linjen räckte inte för att 
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komma in på veterinärutbildningen och under några år jobbade Sandra bland 
annat som väktare, städerska, inom äldrevården och på sjön. Första gången 
hon sökte till veterinärutbildningen blev hon 594:e reserv på 65 platser. Året 
därefter avancerade hon till första reservplats. Det året kom hon också in då en 
antagen tackade nej till sin plats. Sandra startade sin veterinärutbildning 1983 
och blev färdig till årsskiftet 88/89. Från utbildningen blev hon sedan direkt 
värvad till en klinik i en av Östergötlands större städer. En arbetsplats där hon 
inledningsvis trivdes men där arbetsförhållandena förändrades när hon 
återvände från föräldraledigheten. Med ett par mellan år som lärare i 
djursjukvård startade Sandra sitt företag med en inriktning mot både 
sällskapsdjur och häst 1994. I ett inledande stadium var verksamheten 
lokaliserade till det egna hemmets källare, 1998 flyttade dock Sandra in i sina 
nuvarande lokaler. Då lokalerna är små och hon arbetar med hästar är Sandra 
delvis ambulerande. 
 
Susanna – Ser sig inte som företagare 

 
Minnesanteckning 24/8 2011 

 
Det är en vackert solig dag när jag beger mig ut med universitetets hyrbil 
för att träffa Susanna, veterinär och delägare i ett företag med inriktning 
mot djurtandvård. Susanna är för tillfället föräldraledig men trots detta 
delvis aktiv i verksamheten och hon har inbjudit mig att komma ut till 
kliniken för att genomför en intervju. En skylt som annonserar att jag nästa 
är framme, leder mig in på en liten grusväg och genom ett skogsparti. 
Delvis dolt från stor vägen ligger en ladugårdsbyggnad med en grusplan för 
parkering framför. Här står redan en bil med hästsläp parkerad. Bakom 
ladugården, en bit bort, skymtar ett par boningshus fram. På ena kortsidan 
av ladugården finns ett par boxar för uppstallning och invid dem står ett 
par personer på gårdsplanen och pratar. Susanna kommer och hälsar med 
sin relativt nyfödda lilla bebis i famnen. Hon visar in i kliniken där det finns 
ett par undersökningsrum, ytterligare ett par boxar, ett litet kontor och ett 
fikarum. Efter en snabb rundtur slår vi oss ned i fikarummet vid ett litet 
bord. Vi är tre som närvarar vid intervjun men av dessa är vi två som 
pratar och en som mest sover och äter emellanåt.  

 
 
Susannas situation är speciell jämfört med övriga intervjupersoner då hon är 
delägare och verksam i ett företag som hon inte var med och startade upp från 
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början. Detta innebär också att Susanna egentligen inte ser sig själv som 
företagare. Rollen som företagare ger hon istället sin make som startade 
företaget under 80-talet. Susanna är dock i dagsläget till hälften delägare i 
företaget, aktiv i den dagliga verksamheten samt delaktig i alla ekonomiska 
beslut som fattas gällande företaget. I alla bemärkelser utom då kanske i sina 
egna ögon är Susanna därmed företagare. Veterinärrollen är enklare att förlika 
sig med för Susanna. Hon erhöll examen från veterinärutbildningen 1995 och 
efter detta arbetade hon bland annat som distriktsveterinär i åtta år. Kontakt 
med sin make fick hon via en patient och han sökte efter en veterinär till sin 
verksamhet under samma period. Susanna gick in som anställd i företaget och 
i och med omvandlingen från handelsbolag till aktiebolag blev Susanna också 
delägare i företaget.  
 
 
 


	Jenny Appelkvist
	ISSN: 1401-4637
	Tryckt av: LiU-Tryck, Linköping


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.890 x 9.843 inches / 175.0 x 250.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070320125831
       708.6614
       S5-utfall
       Blank
       496.0630
          

     Tall
     0
     0
     No
     635
     395
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     204
     203
     204
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 14.17 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     0
     0.0000
     14.1732
     0
     0
     581
     343
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     204
     203
     204
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 5.67, distance 14.17 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     5.6693
     1
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20071003103129
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     589
     352
     0.0000
     C
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





