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Sammanfattning 

Marknadsstrukturen för djursjukvården har förändrats på grund av de riskkapitalbolag som 

sedan slutet av 2011 började visa starkt intresse och köpte upp ca 85 djursjukhus och 

djurkliniker runtom i Sverige. Från att ha varit kraftigt decentraliserad har nu djursjukvården 

på kort tid omstrukturerats till några få stora koncerner som till stor del dominerar branschen. 

Med detta som bakgrund är det högst aktuellt att skapa en förståelse för vad ägarförändringen 

och omstruktureringen i den svenska privatdjursjukvårdsbranschen har medfört för effekter på 

personalens arbetsmiljö i de riskkapitaluppköpta företagen. Tidigare forskning har visat att 

företagsuppköp har effekter för personalens arbetsmiljö. De effekter som studeras är 

personalens upplevelse av arbetsuppgifter, arbetsbelastning, engagemang, arbetsplatsbyte, 

rekrytering och uppsägning efter riskkapitalbolagens uppköp. Studien genomfördes genom 

utskick av en webb-baserad enkät via e-mail till personal som arbetar på uppköpta djursjukhus 

och djurkliniker. Resultaten visade på att arbetsuppgifter och arbetsbelastning inte har 

påverkats i en större utsträckning av riskkapitalbolagens uppköp, medan engagemang, 

arbetsplatsbyte, rekrytering och uppsägning är effekter som har påverkats och förändrats efter 

företagsuppköpet. Studien bidrar med en ökad förståelse för de effekter riskkapitalbolagen har 

skapat inom djursjukvården. Personalen är en mycket viktig resurs och personalens 

upplevelser av arbetsmiljön påverkar företaget såväl internt som externt.  

 

Nyckelord: Riskkapitalbolag, djursjukvård, djursjukhus, djurklinik, arbetsmiljö, 

arbetsuppgifter, arbetsbelastning, engagemang, arbetsplatsbyte, rekrytering, uppsägning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 

In the end of 2011 private-equity firms suddenly showed a huge interest in veterinary 

healthcare and started investing in about 85 animal hospitals and animal clinics in Sweden. 

From being an extremely decentralized organization, the veterinary healthcare today primarily 

consists of a few large companies that dominate the veterinary healthcare industry. The 

objective of the study is therefore to clarify how private-equity firms and restructurings affect 

the employees’ work environment by analyzing six different effects. Earlier studies have 

shown that company buy-outs have major effects on the work environment and working 

conditions. The most important effects analyzed in our study are the employees’ perception of 

the changes in job characteristics, workload, commitment, turnover intention, recruitment and 

downsizing. The survey was conducted through a questionnaire and was sent out to 

employees who work at animal hospitals and clinics that have undergone a buy-out by 

private-equity firms. The results show that private-equity firms did not have a significant 

impact on job characteristics and workload. On the other hand the buy-out of the animal 

hospitals and clinics had a significant effect on the employees’ perception of commitment, 

turnover intention, recruitment and downsizing. The study contributes to a greater 

understanding of the effects private-equity firm buy-outs generate in the veterinary healthcare 

industry. Employees are an important resource in veterinary healthcare industries and 

employees’ perception of the work environment and wellbeing affect the entire organization. 

 

Keywords: Private-equity firms, veterinary healthcare, animal hospital, animal clinic, work 

environment, job characteristics, workload, commitment, turnover intentions, recruitment, 

downsizing.  
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1. Inledning  

___________________________________________________________________________ 

 

I det inledande kapitlet introduceras uppsatsens huvudbegrepp och aktuella situation. Det 

inleds med en bakgrund om den svenska djursjukvården och riskkapitalbolagens val av 

uppköp av de svenska djursjukhusen och djurklinikerna runt om i Sverige under de senaste 

åren. Därefter diskuteras de effekter riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvårdsföretagen 

medfört för personalens arbetsmiljö efter uppköpet. Kapitlet avslutas med en 

problemformulering och uppsatsens syfte. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1  Problembakgrund 

Marknaden för djursjukvård omsätter omkring 3,8 miljarder kronor per år. Den privata 

djursjukvårdsmarknaden som inriktar sig på vård av sällskapsdjur samt sporthästar omsatte år 

2010 drygt 3,3 miljarder kr och har under åren 2006-2010 vuxit med 9,5 % per år enligt en 

utredning gjord av SLU (2012). Under kommande år visar utredningen på en förväntad 

ökning med 4-5 % per år. Tillväxtutvecklingen anses främst bero på en ökad mängd av såväl 

avancerade behandlingar som betalningsvilja för den avancerade vården hos djurägarna 

(ibid.).  

 

Med undantag för några större regiondjursjukhus och djursjukhus dominerades den privata 

djursjukvårdsbranschen fram till 2012 av små fristående aktörer och kliniker vilka drevs och 

ägdes av veterinären eller veterinärerna (Kindahl, 2012a). Branschen kan också beskrivas som 

intressedriven då det till största delen är intresset för djurens väl och ve som har drivit 

entreprenörsandan.  

 

Den goda omsättningen och stadiga tillväxten i branschen har dock lockat finansiella 

investerare som insett att branschen är mogen för professionalisering och sett möjligheter till 

att effektivisera och öka marginalerna (Kindahl, 2012a). Marknadsstrukturen har därmed 

sedan slutet av 2011 markant förändrats på grund av de riskkapitalbolag som gått in som 

ägare av både större djursjukhus och mindre djurkliniker och skapat kedjor av dessa.  

Djursjukhusgruppen bildades i november 2011 då det svenska investmentbolaget Fidelio 

Capital köpte tre av Sveriges största djursjukhus: Stockholms Regiondjursjukhus (Albano, 

Bagarmossen & Gärdet), Falu djursjukhus och Västra djursjukhuset i Göteborg. De köpte 

under 2012 och 2013 sammantaget upp 27 djursjukhus och djurkliniker i Sverige (se Bilaga 

6), samt 24 totalt i Norge och Danmark (Djursjukhusgruppen, 2013). Riskkapitalbolaget 

Valedo Partners Fund II AB följde strax efter med att i januari 2012 grunda dotterbolaget 

Evidensia Djursjukvård Holding AB vilka i sin tur är moderbolag till Evidensia Djursjukvård 

AB till ett ägande av 100 procent (Evidensia, 2013). Evidensia började med att köpa 

regiondjursjukhusen i Strömsholm samt Helsingborg/ Malmö och Södra Djursjukhuset i 

Stockholm. Även de har i rask takt under 2012 och 2013 köpt upp ytterligare 56 djursjukhus 

och djurkliniker i Sverige (se Bilaga 6) samt börjat köpa upp verksamheter i Norge och 

Danmark (Evidensia, 2013).  

 

Det norska investmentbolaget Braganza, som ägs av Per G Braathen och hans familj startade 

även de i nov 2011 tillsammans med Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg ett nytt företag 

kallat Vettris. De inledde samarbete med Arken Zoo, vilket innebar att kliniker skulle öppnas 

i anslutning till Arken Zoo- och Djurmagazinetbutikerna vilka finns placerade vid olika 

köpcentrum. Idén är hämtad från Storbritannien, där det är vanligt med liknande ”vet-in-shop” 

(Vettris, 2013). Vettris beslutade sig dock för att inte köpa några befintliga kliniker utan de 

två kliniker som hade köpts upp såldes till Evidensia och Vettris har nu istället förstärkt sig 
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inom vet-in-shop konceptet och att utveckla franchisingavtal på dessa, med tonvikt på 

primärvård istället för avancerad specialistvård (Kindahl, 2012b).   

 

Den privata djursjukvårdsbranschen har alltså konsoliderats till två starka djursjukvårdskedjor 

vilka båda två eftersträvar att vara ledande i den veterinärmedicinska utvecklingen. Valedo 

Partners Fund II AB nämner att deras placeringshorisont ligger på mellan fem och tio år och 

att de då gör exit. Därefter kan de resterande delägarna antingen låta andra investerare köpa in 

sig eller köpa tillbaka andelar, eventuellt kan även en börsintroduktion vara aktuell (Kindahl, 

2013). Delägarna har överenskommit att inte göra några uttag förrän Valedo gör exit. 

Djursjukhusgruppen nämner även de att de har återinvesterat alla köpeskillingar i bolaget och 

vinster har inte plockats ut, vilket bäddar för stora utdelningar när det är dags för exit.  

1.2 Problemdiskussion 

Riskkapitalbolagens uppköp av företag är högst aktuellt idag. De är specialiserade investerare 

eller finansiella mellanhänder vilka genom sin vinststrävan och exitplan bedriver aktiva 

förvaltningsmetoder, expanderar rörelsekapital, förvärvar bolag och löser ledningsfrågor 

(Müllner, 2012). Det kan också skapa mervärde för det uppköpta bolaget då 

riskkapitalbolagen erbjuder sina nätverkskontakter vilket kan vara värdefullt i allt från 

headhunting till att hitta affärspartners (Berg & Gottschalg, 2003). Riskkapitalbolagen kan 

öka lönsamheten och höja värdet på det uppköpta företaget med ett långsiktigt agerande, trots 

ett kortsiktigt ägande. 

 

Riskkapitalbolagen Fidelio Capital och Valedo Partners Fund II AB förfogar nu på bara två år 

över 65 % av Sveriges privata djursjukvård (Kalin, 2012). Det är oklart vilka effekter denna 

snabba omstrukturering och ägarförändring skapar för personalen. I SLU´s (2012) utredning 

nämns att riskkapitalbolagen förväntas påverka djursjukvårdsmarknaden i form av utökning 

och professionalisering av sin marknadsföring samt lägga stort fokus på effektivisering och 

standardisering av inköp och IT inom koncernerna.  De riskkapitalägda bolagen förväntas 

förändra remisshanteringen genom att skicka remisser internt då de eftersträvar 

specialistkompetenser. Utredningen SLU (2012) menar även på att konkurrensen om patienter 

dels kommer leda till prispress på basvård men även till prisökning på specialistvård och 

kompetens.  

 

Företagsuppköp och privatisering av organisationer har ökat inom hälso- och 

sjukvårdsbranschen (Cartwright, Tytherleigh & Robertson, 2007). Det har fokuserats mycket 

på hur företaget presterar efter uppköpet vilket i sin tur har medfört att företag ibland 

ignorerat de humana faktorerna efter företagsuppköpet och hur uppköpet kan komma att 

påverka personalen i företaget. Enligt Cartwright och Cooper (1993) har företagsuppköp blivit 

ett vanligt fenomen för att till exempel öka lönsamheten eller utöka sin marknadsandel. De 

instämmer i att den humana sidan efter ett företagsuppköp ibland försummats. Ett uppköp kan 

påverka personalen genom att det kan vara en mycket stressig upplevelse vilket i sin tur har 

inverkan på personalens hälsa och välmående. Ertugrul (2013) menar att hälsa och sjukvård är 

mycket personalintensiva organisationer och det är därmed viktigt att personalens intressen 

tillgodoses då personalens välmående påverkar deras prestationer. Inte bara i Sverige utan 

även på flera håll i världen är riskkapitalinvesteringar en stor del av den ekonomiska debatten, 

inte minst efter finanskriser som uppstår med jämna mellanrum. Det är tydligt att denna form 

av ägande har ökat och det blir därmed även mer viktigt att förklara effekterna av detta.  

 

Enligt Newman och Krzystofiak (1993) kan ett företagsuppköp medföra att arbetskontraktet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren plötsligt kan förändras. Personalens tidigare 

arbetsuppgifter kan bli annorlunda och nya uppgifter kan uppkomma. Personalen kan till 

exempel uppleva att tidigare arbetsuppgifter inte är anpassade eller lika betydelsefulla för 
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verksamheten som före uppköpet vilket kan påverka trivsel och engagemang. Fairfield-Sonn, 

Ogilvie och DelVecchio (2002) anser att personalens trivsel och engagemang för företaget 

påverkas av hur personalens behandlas efter uppköpet. Vid uppköp sker ofta sammanslagning 

av positioner i verksamheten vilket kan resultera i en högre arbetsbelastning för personalen.  

 

Ett känslomässigt engagemang innebär att personalen upplever en känsla av tillhörighet och 

tillgivenhet i företaget (Kyei-Poku & Miller, 2013). Personal som känner sig nöjd med sitt 

arbete har ett högre känslomässigt engagemang för företaget, vilket i sin tur ger en större vilja 

att stanna kvar och arbeta för en och samma arbetsgivare och företag. Företagsuppköp och 

därmed ägarförändringar kan skapa högre osäkerhet vilket är förknippat med minskad trivsel 

och engagemang (Schweiger & DeNisi, 1991). Detta kan ge upphov till en ökad vilja att sluta 

arbeta för arbetsgivaren och företaget. 

 

Enligt Oberhofer (2013) finns det dock ett positivt samband mellan uppköp av företag och 

rekrytering av personal. De företag som hade blivit uppköpta hade en högre rekrytering än 

företag som inte hade blivit uppköpta och det fanns inget som tydde på att företagsuppköp 

hade lett till högre uppsägningar. Liknande resultat uppgavs av McGuckin och Nguyen (2001) 

vilka kom fram till att företag som blivit uppköpta har en högre personalrekrytering. Lehto 

och Böckerman (2008) menar dock att uppköp av företag och ägarförändringar har negativa 

konsekvenser på personalrekrytering. Ett företagsuppköp leder ofta till uppsägning av 

personal och förlust av tjänster på grund av att tillkomsten av en ny ägare leder till att nya 

arbetskontrakt med personalen tecknas vilket skapar möjlighet att omstrukturera befintliga 

tjänster.  

 

Siegel och Simons (2010) redovisar ett positivt samband mellan företagsuppköp och 

minskning av personalstyrkan. Antalet anställda minskade snabbare än produktionen vilket 

resulterade i en högre produktivitet. Shook och Roth (2011) förklarar att den vanligaste 

orsaken till uppsägning av personal är minskade vinster och är ett av de snabbaste sätten att 

förbättra finansiellt resultat. Trots att många företag ser personalen som sin största resurs är 

den också en stor kostnad. Uppsägning av personal kan även ge negativa effekter för personal 

som har överlevt uppsägningen genom att de kan uppleva en ökad stress och oro för vem som 

kan stå på tur. Edwards (2000) diskuterar även att uppsägning av personal kan ge positiva 

konsekvenser genom att företaget säger upp personal eller lägger ned avdelningar som inte är 

produktiva. Vid uppsägning är det viktigt med kommunikation och att de anställda vet 

anledningen till uppsägningen för att den kvarvarande personalen inte ska uppleva processen 

orättvis.  
 

Det finns inga tydliga svar på om personalrörligheten ökar eller minskar som en direkt följd 

av omstruktureringen i branschen. Det framgår inte heller om förflyttningen av personal inom 

koncernen, kanske till och med mellan länderna, blir en tvingande eller önskvärd handling. 

Enligt Anders Graneld, veterinärförbundets förhandlingschef har det dock redan framkommit 

önskemål från de stora koncernerna att vid nyanställningar av veterinärer önskar arbetsgivarna 

stor flexibilitet gällande var arbetstagarna kan komma placeras, med tanke på utbredningen 

över Norden (Fredriksson, 2013). Det skulle i framtiden kunna innebära även förflyttningar 

för övrig djursjukvårdspersonal. 

 

Med tanke på den stora uppmärksamhet i press och övrig media som djursjukvårdsbranschen 

och riskkapitalbolagens uppköp fått samt de omfattande diskussioner detta skapat inom 

branschen, är det tydligt att en befogad oro finns hos personalen över vad som komma ska. 

Tankar uppstår över innebörden med den nya konkurrenssituationen, det är till exempel oklart 

vad som sker med verksamheter som inte håller de ekonomiska målen som riskkapitalbolagen 

satt upp.  Ingen information finns över om dessa verksamheter då läggs ner och hur i så fall 

personalfrågan då kommer hanteras. Eftersom utvecklingen i djursjukvårdsbranschen skett 
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snabbt finns ännu inga studier över effekterna som denna utveckling medfört, därför är det 

viktigt och aktuellt att belysa denna problematik. 

1.3 Problemformulering 

Vad blir effekterna för personalens arbetsmiljö i svenska djursjukvårdsföretag som köpts upp 

av riskkapitalbolag? 

1.4 Syfte  

Syftet är att analysera och skapa en förståelse för vilka effekter ägarförändringen medför på 

arbetsmiljön i riskkapitaluppköpta företag i den svenska privatdjursjukvården. 
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2. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________________ 
 

Den teoretiska referensramen inleds med en definition av riskkapitalbolag, 

djursjukvårdsföretag och psykosocial arbetsmiljö. Därefter förklaras sex effekter för 

personalens arbetsmiljö som uppstår efter riskkapitalbolagens uppköp av företag. Dessa 

effekter är arbetsuppgifter, arbetsbelastning, engagemang, arbetsplatsbyte, rekrytering och 

uppsägning. Vi har formulerat våra hypoteser utifrån teorier för att förklara effekterna för 

personalens arbetsmiljö. 

___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Riskkapitalbolag 

 

2.1.1 Definition 

Begreppet riskkapital omfattar investeringar i det egna kapitalet i såväl onoterade som 

noterade företag. Private equity är enligt EVCA, the European Private Equity and Venture 

Capital Association (2012), riskkapitalinvesteringar i onoterade företag med ett aktivt men 

tidsbegränsat ägarengagemang där operationella förbättringar i de investerade företagen 

eftersträvas. Wright och Robbie (1998) samt Wright och Bruining (2008) beskriver 

riskkapitalbolag som involverar sig aktivt i sitt ägande. Riskkapitalbolag ger restriktioner till 

ledningen angående vilka beslut de får fatta samt deltar själva aktivt i det strategiska 

beslutsfattandet. De placerar gärna egna personer i styrelsen för att lättare kunna identifiera 

när ledningen bör bytas ut samt för att snabbare informeras om när en exit är lämplig, detta 

för en minimering av agentkostnaderna. Huvudsyftet med att utöva ett aktivt ägande är att 

kunna göra exit och realisera avkastningen på investeringarna med vinst (Isaksson, 2004), 

normalt sett efter 3-10 år. 

 

Riskkapitalbolag kan investera i olika skeden av företagens livscykel. När företaget är i 

uppstartsfas och behöver kapital för att förverkliga en idé, men inte får lån av till exempel 

banker på grund av det höga risktagandet och osäkerheten, kan riskkapitalbolag i stället gå in. 

Dessa riskkapitalbolag kallas då enligt SVCA för Venture capital-bolag och är en typ av 

Private equity. Ett företag som redan är vinstdrivande och i mognadsfas är också intressant ur 

riskkapitalbolags synvinkel, då riskkapitalbolagen genom en investering tillför eget kapital 

samt agerar som aktiva investerare och har kunskap och kompetens i att ytterligare utveckla 

företaget och därmed erhålla utdelning (Landström, 2007). När ett helt företag köps upp av ett 

riskkapitalbolag benämns dessa riskkapitalbolag som Buyout-bolag (Landström, 2007; Wright 

& Bruining, 2008).  

2.1.2 Företagsuppköp 

Sörensen (2007) har i sin studie kommit fram till att erfarna och etablerade riskkapitalbolag 

väljer att investera i företag som redan är utvecklade och vinstdrivande. Etablerade 

riskkapitalbolag föredrar därmed att köpa upp och samarbeta med företag som befinner sig i 

mognadsfasen. Enligt Hellmann och Puri (2002) kan en ägarförändring som beror på 

riskkapitalisters uppköp och samarbete med företag leda till att en ny ledning och VD kan 

anställas, vilket innebär att riskkapitalister har en betydande roll vid styrningen av företaget 

efter förvärvet.  

 

Positiva effekter med ett uppköp redovisas av Bruining, Boselie, Wright och Bacon (2005). 

Ett nytt ägarskap kan medföra en ny affärsstrategi och möjligheten att sätta upp nya policies, 

investering i de anställdas utveckling och utdelningen på långsiktiga investeringar kan bli 

högre i och med uppköpet och därmed återinvesteras i utvecklingen av företaget. Större 
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ansträngningar inom HR görs för att bygga upp personalens förtroende och lojalitet (ibid.). 

Företag ägda av riskkapitalister kan bli mer effektiva då riskkapitalister bland annat kan 

kontrollera och planera i verksamheten, vilket kan leda till lägre kostnader och att ett 

mervärde skapas, menar Alperovych och Hübner (2013). Resultaten visar även att 

kapitalstrukturen och externa faktorer påverkar avkastningen i företag som samarbetar med 

riskkapitalister genom att dessa företag reagerar fortare och är starkare för förändringar än 

företag som inte har ett samarbete med riskkapitalister.  

 

Riskkapitalbolag är inte endast duktiga på att välja vinnande företag utan eftersträvar mer än 

att bara vara en finansiell källa (Sapienza, Amason & Manigart, 1994). De vill tillföra ett 

operationellt värde och involverar sig på en personlig nivå, engagerar sig i själva arbetet och 

förvaltandet av företaget. Lyckade riskkapitalbolag utvecklar en nära relation med ledning 

och personal för att behålla förtroendet menar Sapienza et al. (1994). Riskkapitalister adderar 

värde genom att aktivt planera och kontrollera det dagliga arbetet. De har ett nära samarbete 

med ledningen för att kunna assistera och få företaget att arbeta för uppsatta mål (Large & 

Muegge, 2008).  

 

Det finns olika strategier för riskkapitalbolagen att uppnå en god utdelning på sin investering. 

Riskkapitalbolagets implementerade affärsstrategier i det uppköpta företaget visar enligt 

Gottschalgs (2007) undersökning på en tillväxtfokuserad strategi i 46 % av fallen medan i 45 

% av fallen kombineras tillväxtfokus med omstruktureringsstrategier. Dessa siffror bekräftas 

av Bacon, Meuleman, Scholes och Wright (2008) där resultatet motsvarade siffror på 54 % 

för tillväxtfokus samt 42 % för den kombinerade tillväxtfokus-omstruktureringsstrategin.   

2.2 Djursjukvård 

2.2.1 Definition 

Denna studie handlar om riskkapitalbolagens uppköp av verksamheter i djursjukvården och 

effekter i arbetsmiljön av detta. Djursjukvård definieras som att omfatta alla insatser i 

anledning av ett sjukdomsfall eller en skada hos ett djur. Marknaden för den privata 

djursjukvården inbegriper verksamhet som utövas av legitimerade veterinärer på djursjukhus/ 

djurkliniker för smådjur/ sällskapsdjur och hästar (SLU, 2012). 

 

Den privata djursjukvårdsmarknaden är starkt decentraliserad, som exempel kan nämnas år 

2012 där 85 % utgjordes av små företag och enskilda firmor med mindre än 5 anställda, av 

totalt ca 1200 företag, se figur 1. Av de veterinärer som inte är statligt anställda arbetar 

merparten, ca 1200 stycken inom privat klinisk verksamhet i enskild regi, på djursjukhus eller 

djurkliniker (SOU 2005:98). 

 

 

Figur 1. Antal anställda på djursjukhus/ -kliniker, år 2010-2013 (scb, 2014).  

(siffrorna ovan diagramstaplarna anger 2013 års siffror) 

 

820 

295 

80 34 15 7 1 3 1 
0 

200 
400 
600 
800 

1000 

2010 

2011 

2012 

2013 



7 
 

2.3 Den psykosociala arbetsmiljön 

Företags uppköp leder ofta till förändringar i arbetsmiljön för personalen (Shook & Roth, 

2011). När god arbetsmiljö benämns innefattar det både den fysiska och den psykosociala 

miljön. Den fysiska miljön definieras av Arbetsmiljöverket (2014) som arbetsställningar, 

buller, belysning och olika hjälpmedel. De psykosociala faktorerna i arbetsmiljön är till 

exempel stor arbetsmängd, odefinierade arbetsuppgifter, otrygghet i anställningen (beroende 

på förändringar) samt oregelbundna arbetstider.  

2.4 Effekter på personal vid företagsuppköp 

2.4.1  Arbetsuppgifter 

Seo och Hill (2005) har identifierat fyra steg som personalen går igenom vid ett 

företagsuppköp. Det första steget innebär att personal och ledning spekulerar om vem den 

potentiella köparen kan bli. Det andra steget innebär att den nye ägaren börjar sätta sin egen 

prägel på verksamheten till exempel genom nya visioner och mål. Tredje steget är tiden efter 

uppköp och innebär att personalen skall vänja sig och börja anamma förändringar i det 

dagliga arbetet. Under det tredje steget börjar tidigare arbetsuppgifter att förändras och 

personalen kan få fler arbetsuppgifter att utföra än tidigare. Här stabiliseras förändringar och 

nya sätt att arbeta på accepteras gradvis. Buono, Bowditch och Lewis (1985) menar att 

personalen ofta har en befintlig arbetskultur och ett ömsesidigt sätt att arbeta på i 

organisationen sedan tidigare. Vid ett företagsuppköp förändras många gånger den befintliga 

arbetskulturen. En oro över det okända kan leda till att personalen många gånger kan motsätta 

sig förändringar men motståndet kan minska om personalen förstår orsaken för uppköpet. 

 

Hackman och Oldham (1976) presenterar en modell som beskriver arbetsuppgifternas 

relevans och innehåll. Modellen består av fem olika dimensioner som arbetsuppgifter kan 

inneha. Arbetsuppgifternas innehåll är viktigt då personalens arbetsmiljö består av flertalet 

uppgifter som skall utföras varje dag. Det är viktigt att personalen trivs med 

arbetsuppgifternas innehåll för att förbättra effektivitet och arbetsmiljön.  

 

Arbetsuppgifternas dimensioner: 

 Färdighetsmångfald: Beskriver hur mycket kunskap en arbetsuppgift kräver för att 

utföras. Enkla och upprepande arbetsuppgifter kräver färre färdigheter och har därmed 

en låg färdighetsmångfald. 

 Uppgiftsidentitet: Innebär i vilken utsträckning personalen kan utföra arbetsuppgifter 

från dess start till slut.  

 Signifikans: Beskriver i vilken omfattning som arbetsuppgifterna påverkar personer 

utanför och inom organisationen. En arbetsuppgift som berör andra personer har en 

hög signifikans   

 Feedback: Syftar till i vilken grad personal kan få information och respons om det 

utförda arbetet.  

 Autonomi: Beskriver hur mycket frihet personalen har att ta egna beslut i det dagliga 

arbetet. Arbetsuppgifter som tas självständigt har en mycket högre autonomi än 

arbetsuppgifter som är kontrollerade. (ibid.). 

 

Arbetsuppgifters dimensioner kan förändras efter ett företagsuppköp. Newman och 

Krzystofiak (1993) har studerat de fem ovan beskrivna dimensionernas ökning eller 

minskning efter uppköpet. Studien visade att alla dimensioner förutom identitet minskade 

med de nya arbetsuppgifterna efter uppköpet. Det innebär att personalen upplevde att de hade 

mindre autonomi i sitt dagliga arbete, erhöll mindre feedback och att arbetsuppgifterna kändes 

mindre signifikanta och varierande än tidigare. Bontis, Richards och Serenko (2011) menar att 
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personal som har högre autonomi det vill säga självständighet i sitt arbete upplever en högre 

kontroll över arbetsuppgifter vilket ökar trivseln. Personal som upplever att de har varierande 

och signifikanta arbetsuppgifter känner en högre utmaning i arbetslivet och en känsla av 

tillfredställelse. En hög utmaning och tillfredställelse med arbetsuppgifterna skapar högre 

effektivitet och kvalité (ibid.).   

 

Ett företagsuppköp kan leda till förändringar i det tidigare arbetssystemet genom att det ofta 

skapas nya jobb eller att gamla elimineras (Sanda & Adjei-Benin, 2011).  Det finns en stor 

sannolikhet att företagsuppköpet kan leda till förvirring bland individer genom förändrade 

arbetsuppgifter och andra arbetsrelaterade förändringar för de anställda. Ledningen bör 

inkludera personalen vid utformningen av nya arbetsuppgifter då detta i sin tur kan minska 

motstånd och ge en positiv inställning till organisatoriska förändringar. Det är även viktigt att 

träna personalen och utveckla de kunskaper som behövs för att möta nya arbetskrav och 

därmed förbättra prestationen (ibid.). 

 

Det kan uppstå blandade känslor bland personalen om uppköpet av ett företag. Risberg (2001) 

menar att ledningen behöver förstå att det kan uppstå en tvetydighet bland personalen vilket 

kan påverka hur de kommer att reagera för uppköpet. För att motverka tvetydigheten är det 

viktigt att de anställda känner till anledningen för uppköpet samt är medvetna om syftet, mål 

och vad som kommer att hända med företaget efter uppköpet. När förändringar börjar ske i 

det dagliga arbetet kan de anställda börja ifrågasätta vilka kompetenser, arbetsuppgifter och 

erfarenheter som kan komma att efterfrågas hos personalen. I denna fas är det viktigt att 

personalen får information om vilka krav som ställs och hur arbetsuppgifterna skall utföras 

(ibid.). Fairfield-Sonn et al. (2002) fann i sin studie att personal vars förväntningar var 

uppfyllda och som var beredda på förändringar i arbetet påverkades minst av uppköpet. Detta 

innebär att det är viktigt med kommunikation från ledningens sida vid ett företagsuppköp.  

 

Sammantaget kan antas att det kommer uppstå förändrade arbetsuppgifter för personalen i 

samband med att företaget köps upp av ett riskkapitalbolag, på grund av nya visioner och 

förändrad organisationskultur. Det medför att individerna upplever orosmoment inför 

förändringen och får svårt att anpassa sig till det nya. Vi formulerar därmed följande hypotes: 

 

H.1. Personalen upplever en försämring i arbetsuppgifternas kvalité efter ett riskkapital-

uppköp av företag. 

2.4.2 Arbetsbelastning 

Ett företagsuppköp är enligt Shook och Roth (2011) en strategi som kan användas av många 

företag för att uppnå konkurrensfördelar. Dock kan strategin medföra mycket stress och 

förvirring för de anställda vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Shook och Roth (2011) anser 

att ett företagsuppköp kan många gånger resultera i en uppsägning av befintlig personal. Det 

kan skapas negativa konsekvenser för anställda som har överlevt en uppsägningsperiod i form 

av en högre arbetsbelastning. Den kvarvarande personalen kan behöva arbeta övertid i en 

osäker miljö för att hantera fler arbetsuppgifter än tidigare. Detta stämmer överens med 

Virick, Lilly och Caspers (2007) studie där resultaten indikerar på att anställda som har 

överlevt en uppsägning upplever en högre arbetsbelastning och stress på grund av att de 

utöver sina egna arbetsuppgifter behöver utföra arbetsuppgifter som tidigare utfördes av nu 

uppsagd personal.  

 

Riskkapitalbolagens strävan att få en hög avkastning leder till investeringar i potentiella 

företag för att till sist göra en exit och därmed erhålla en vinst (Sapienza et al., 1994). 

Rodrigues och Child (2010) redogör för hur de anställdas arbetsmiljö kan förändras efter ett 

företagsuppköp. En strävan att få en hög avkastning på kort tid kan resultera i att företaget 
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stänger ned avdelningar och sektioner för att minimera organisationen för att bland annat 

skapa en större flexibilitet. En del personer kan bli uppsagda medan andra kan bli 

omplacerade till andra avdelningar och få arbeta med nya och fler uppgifter än tidigare vilket 

ger en känsla av för hög arbetsbelastning (ibid.). Ett företagsuppköp kan leda till att ansvar 

och arbetsuppgifter förändras och det kan ge en högre arbetsbelastning för anställda vilket kan 

orsaka en känsla av ökad stress (Fairfield-Sonn et al., 2002). En ökning av stress och 

osäkerhet kan leda till ökad vantrivsel och minskat engagemang. Dock fann Fairfield-Sonn et 

al. (2002) att högre arbetsbelastning och osäkerhet inte påverkade personalens engagemang 

och trivsel i en stor utsträckning. 

 

Personal som redan känner stress i det dagliga arbetet på grund av bland annat en för hög 

arbetsbelastning kan ha en negativ inställning till kommande organisatoriska förändringar 

(Vakola & Nikolaou, 2005). Emellertid kan stöd och kommunikation från ledning och 

kollegor underlätta förändringsprocessen och stressande situationer. Vakola och Nikolaou 

(2005) föreslår att företag behöver ta hänsyn till den extra arbetsbelastning som kan uppstå 

efter förändringen då det gamla sättet att arbeta på kan ske parallellt med det nya sättet. Det är 

därmed viktigt att skapa en balans i arbetet för att reducera osäkerhet och stress. 

Organisatoriska förändringar kan enligt Ming- Chu (2009) medföra en ökad osäkerhet, stress 

och högre arbetsbelastning vilket i sin tur ger ett minskat förtroende för ledning och kollegor 

och skapar en sämre arbetsmiljö. Ett sätt att reducera en ökad arbetsbelastning och stress kan 

ske genom att personalen uppskattar tiden det tar att genomföra varje arbetsuppgift samt att 

prioritera de arbetsuppgifter som är främst viktiga för verksamheten (ibid.).  

 

Givet att riskkapitalbolag arbetar enligt i teorin ovan beskrivna strategier i sina 

företagsuppköp förväntar vi oss nedanstående hypotes: 

 

H.2. Personalen upplever en högre arbetsbelastning efter ett riskkapital-uppköp av företag.    

2.4.3 Engagemang 

Det är viktigt att hantera personalens osäkerhet, stress och en negativ inställning till uppköpet 

då dessa faktorer påverkar personalens engagemang. Schweizer och Patzelt (2012) definierar 

personalens engagemang som viljan att fortsätta arbeta och prestera för organisationen under 

och efter ett företagsuppköp. En uppköpsprocess kan vara fylld med osäkerhet och förvirring 

vilket kan leda till ett minskat engagemang hos personalen. Nikolaou, Vakola och Bourantas 

(2011) anser att engagerade medarbetare stödjer organisationen och bidrar till en 

framgångsrik organisation. Förtroende för ledningen är viktigt för att personalen ska känna sig 

engagerade och nöjda. När personalen upplever att ledaren har den nödvändiga kompetensen 

och informationen skapas en positiv inställning till uppköpet och engagemanget ökar (ibid.). 

Det är viktigt att personalen får information från ledande befattningshavare under och efter 

uppköpsprocessen för att personalens engagemang inte skall minska, menar Yalabik (2013). 

Personal som utesluts från förändringar vid och efter uppköpet kan uppleva ökad stress. 

Ledningen bör därmed finna effektiva sätt att informera och kommunicera med personalen.  

 

Yeh-Yun och Yu-Chen (2006) skildrar hur personalens arbetsprestationer och engagemang 

påverkas av ett företagsuppköp. De anställdas engagemang för verksamheten kan minska när 

de anställda känner att den nya ägaren ignorerar de anställdas behov och skapar en högre 

osäkerhet i det dagliga arbetet efter uppköpet. Ett minskat engagemang efter uppköpstiden 

kan ge negativa konsekvenser i form av att de anställdas arbetsprestationer försämras. Det 

mest effektiva sättet för att behålla anställdas engagemang efter uppköpet är att behandla all 

personal rättvist och ge dem lika bra arbetsförutsättningar som tidigare (ibid.). Taylor (2007) 

varnar också för att ett resultat av att de riskkapitalstyrda företagen förespråkar 

prestationsrelaterade ledningssystem kan vara att de anställda utsätts för ökade stressfaktorer. 
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Det kan också leda till att förtroendet mellan anställd och chef blir lidande.  Riskkapitalbolag-

ägande rimmar inte alltid med principerna för att kunna utföra ett gott arbete enligt Taylor 

(2007). Principer som rättvisa, anställningstrygghet, individens rätt att ha något att säga till 

om i sitt arbetsliv, att klara av stress, möjligheten att kommunicera effektivt med ledande 

befattningshavare- dessa verkar hamna längre ner på prioriteringslistan, speciellt om ny 

ledning tillsatts som inte har en tidigare relation eller band till företaget och arbetsstyrkan. 

Dessa faktorer har en inverkan på det organisatoriska engagemanget (ibid.). 

 

Allen och Meyer (1990) har studerat personalens engagemang från tre olika perspektiv. Ett 

affektivt, det vill säga känslomässigt engagemang till organisationen innebär att personalen 

identifierar sig och tycker om att arbeta för organisationen. Ett kontinuerligt engagemang 

betyder att personalen fortsätter att arbeta för organisationer på grund av att till exempel inte 

mista sina förmåner eller behöva förflytta sig till en annan stad.  Ett normativt engagemang 

innebär att personalen känner sig förpliktigad att fortsätta arbeta.  Kyei-Poku och Miller 

(2013) fann i sin studie att personal som är nöjda med företagsuppköpet kände ett högt 

känslomässigt och normativt engagemang. Detta innebär att ju nöjdare personalen är desto 

högre blir det personliga engagemanget och förpliktelsen av att stanna kvar hos en och samma 

arbetsgivare. Ett lågt känslomässigt och normativt engagemang skapar missnöje hos 

personalen och leder till att personalen börjar fundera på att sluta arbeta för organisationen 

och byta till en ny arbetsplats.  

 

Effekten av hur personalen uppfattar att ledningen tar hand om sina anställda samt kunder har 

studerats av Alexandrov, Babakus och Yavas (2007). Författarna menar att denna uppfattning 

styr arbetsglädjen samt det affektiva, eller känslomässiga, organisatoriska engagemanget och 

påverkar viljan att sluta arbeta för organisationen. Ju högre ur personalens synvinkel upplevd 

omtanke från ledningen över såväl personal som kunder, desto lägre intention från personalen 

att vilja byta arbetsgivare samt resulterar även i en högre arbetsglädje (ibid.). 

 

Teorierna ovan visar att olika faktorer kan påverka personalens engagemang i både positiv 

och negativ riktning. Ett riskkapitalbolag-uppköp som sker snabbt medför att ledningen får 

mindre tid att informera personalen i den utsträckning som skulle behövas för att minska oro 

och stress, vilket i sin tur leder till ett minskat engagemang. Detta ger följande hypotes:  

 

H.3. Personalen upplever ett minskat engagemang efter ett riskkapital-uppköp av företag   

2.4.4 Arbetsplatsbyte 

Arbetstrivsel definieras av Pepe (2010) som en positiv inställning till sitt arbete och 

förknippas med personalomsättning samt den frivilliga viljan att sluta arbeta för företaget och 

därmed göra ett arbetsplatsbyte. I en global och konkurrenskraftig marknad är det viktigt för 

företag att behålla kompetent och duktig personal då personalen är en mycket värdefull resurs. 

En för hög personalomsättning är förenat med högre direkta och indirekta kostnader. Den 

stora utmaningen blir därmed att skapa en arbetsplats med hög personaltrivsel och låg 

personalomsättning (ibid.). Cartwright et al. (2007) anser dock att företagsuppköp idag har 

blivit förknippade med lägre moral och trivsel, sabotage, en ökad personalomsättning samt 

ökat frånvaro snarare än ökade vinster.   

 

Kyei-Poku och Miller (2013) fann i sin studie att det inte var ett missnöje hos personalen efter 

företagsuppköpet som motiverade individer att fundera på att sluta arbeta för organisationen.  

Det var snarare det faktum att det skapades ett lägre känslomässigt och normativt engagemang 

för verksamheten hos personalen efter uppköpet som genererade låg arbetstrivsel och tankar 

på att lämna organisationen. Ett högt personligt engagemang och en känsla av förpliktelse för 

verksamheten minskade personalens vilja att byta arbetsplats (ibid.). Arbetstrivsel är enligt 
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Covin, Sightler, Kolenko och Tudor (1996) en subjektiv upplevelse där en persons situation 

och tidpunkt för anställningen kan påverka hur hög eller låg den upplevda arbetstrivseln 

kommer att bli. Personal som har anställts under eller efter företagsuppköpet kommer att ha 

en mer positiv inställning till företagsuppköpet och den personal som hade upplevt hela 

uppköpsprocessen hade en mer negativ inställning till företagsuppköpet. Detta kan bero på att 

den personal som hade upplevt hela processen delade den erfarenheten med varandra och 

lättare kunde bedöma konsekvenserna av företagsuppköpet. Många gånger är det stressen och 

oanade förändringarna som skapar de största problemen och inte oron över att inte trivas med 

det nya vid ett företagsuppköp (ibid.). 

 

Personalens medvetenhet om att det finns andra alternativa arbeten att söka kommer inte att 

ge en högre personalomsättning trots upplevt missnöje vid ett företagsuppköp (Kyei-Poku & 

Miller, 2013).  Detta överensstämmer dock inte med Lambert, Hogan och Bartons (2001) 

studie där viljan att sluta arbeta för företaget på grund av vantrivsel kommer att bli större när 

möjligheten att hitta andra anställningar är goda. Vantrivsel var den vanligaste anledningen 

till viljan att hitta ett annat arbete. Dock har anställda som arbetat länge i en organisation ofta 

fått olika förmåner som till exempel pension, lönehöjningar eller en högre befattning. Dessa 

faktorer kan höja det organisatoriska engagemanget och därmed minska viljan att hitta ett 

annat arbete för ett nytt företag (Lambert et al., 2001). Hwang och Jyh-Huei (2006) fann även 

de att arbetstrivseln är viktig men förmåner och andra fördelar som personalen kan få i 

samband med en lång anställning också påverkade personalens vilja att stanna kvar. En hög 

befattning eller sparade pensioner motiverar personer att fortsätta arbeta för ett och samma 

företag.  

 

Enligt Kyei-Poku och Miller (2013) är det viktigt att personalen trivs efter ett företagsuppköp 

för att de ska känna sig engagerade och stanna kvar. Därmed undviks en för hög 

personalomsättning som både kan vara mycket kostsam och tidkrävande. Ledningen kan 

inkludera personalen och ta hänsyn till deras intresse vid ett företagsuppköp. Detta kan 

minska motståndet för de organisatoriska förändringar som ofta följer ett företagsuppköp. De 

anställda behöver veta sin roll under och efter uppköpet för att personalen ska trivas med 

förändringarna. Sanda och Adjei-Benin (2011) anser att en lägre arbetstrivsel för personalen 

efter företagsuppköpet kan bero på dålig kommunikation från ledningens sida. En 

tvåvägskommunikation och att lyssna på personalens behov är ett av de huvudsakliga sätten 

för att minska stress och oro och skapa en bra trivsel. Personalen vill veta vad som händer i 

organisationen och känner ökad stress när viktig information undanhålls. SLU (2012) 

förutspår en ökad rotation av personal då det är troligt att missnöje uppstår bland personalen 

inom kedjorna när de stora koncernerna inom djursjukvårdsbranschen genomför sina 

operationella effektiviseringar. 

 

Personalens perspektiv belyses även av Slåtten, Svensson och Svaeri (2011). Författarna 

undersöker hur relationen till olika aspekter av medvetenhet hos personal, till exempel 

personalens självutvärderade kundservicekvalitet, kan påverka viljan att sluta arbeta för 

organisationen. Personal som uppfattar sin egen prestation likvärdig med organisationens mål 

är relativt sett mindre benägen att vilja byta arbetsplats.  

 

Ovanstående teorier sammanfattar hur viljan att säga upp sig kan förändras i och med ett 

uppköp av företaget. Vi utgår ifrån vår tredje hypotes där vi antar ett minskat engagemang 

och ser att detta kan enligt teorierna ovan generera en ökad vilja att byta arbetsplats, vilket 

leder oss till att formulera hypotesen: 

 

H.4. Personalen upplever en ökad vilja att byta arbetsplats efter ett riskkapital-uppköp av 

företag 
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2.4.5 Rekrytering 

Företags prestationer och produktivitet efter ett företagsuppköp har studerats av McGuckin 

och Nguyen (1995). Bolag tenderar att köpa upp verksamheter som presterar bra snarare än de 

som presterar dåligt. De företag som hade köpts upp visade sig ha en högre produktivitet även 

efter uppköpstiden i jämförelse med företag som inte hade köpts upp. McGuckin och Nguyen 

(2001) menar dock att de sätt som uppköpta företag har gått till väga för att höja sina 

prestationer inte har uppmärksammats i lika hög utsträckning. Det har diskuterats att 

produktivitets och effektivitetsförbättringar ofta kan bero på en sänkning av löner eller 

omplacering och uppsägning av personal. Detta behöver emellertid inte alltid vara fallet då 

företag kan välja att rekrytera personal istället för att minska sin personalstyrka. Det finns 

dock få studier som undersöker företagsuppköp och rekrytering av personal. McGuckin och 

Nguyens (2001) studie är en av de få studier som har tittat på ämnet närmare. De fann att 

företagsuppköp har positiva konsekvenser för anställningen.  Företagsuppköpet hade medfört 

rekrytering av personal vilken innebar att antalet arbeten och även kvalitén på arbeten hade 

ökat efter uppköpet.  

  

Ett företagsuppköp behöver inte leda till en minskad personalstyrka, enligt Brown och Medoff 

(1988). En ny och bra ägare kan till och med skapa nya och bättre jobb. Dock är det viktigt att 

inse att det finns olika former av företagsuppköp och det påverkar i sin tur rekryteringen. Till 

exempel kan ett företag byta ägare utan att gå samman med ett annat företag. Det finns även 

en möjlighet för ett företag att köpa tillgångar från ett annat företag utan att leda personalen. 

Ett företag kan också köpa ett annat företag och ha kontroll över personalen eller kan två 

företag gå samman och bilda ett tredje företag. Resultaten visade att när företag endast köper 

tillgångar från ett annat företag minskar personalstyrkan i det uppköpta företaget medan 

företag som köps upp helt eller där en sammanslagning sker ökar anställningen efter uppköpet 

(ibid.). Oberhofer (2013) fann dock att olika typer av företagsuppköp har en liten betydelse på 

rekryteringsgraden. Anställningen hade ökat och visade därmed på effektivitetsvinningar efter 

uppköpet. Goossens, Manigart och Meuleman (2008) undersöker hypotesen att 

riskkapitalfinansierade uppköp är mindre finansiellt begränsade än icke-dito och medför 

därmed en högre tillväxt. Studien visar att uppköp finansierade av riskkapital ökar 

anställningsgraden men minskar tillgångarna, vilket visar i vilken riktning riskkapitalbolagen 

väljer att investera. 

 

Uppköpta företag som har gjort en ägarförändring efter företagsuppköpet har studerats av 

McGuckin, Ngyyen och Reznek (1998). Författarna fann inga tecken på att uppköpta företag 

som har gjort en ägarförändring skulle ha minskat sin personalstyrka. Rekrytering av personal 

hade snarare ökat snabbare i uppköpta företag än i företag som inte hade köpts upp. Dessa 

resultat stämmer inte överens med Brown och Medoffs (1988) rön där en ägarförändring inte 

hade en större effekt på anställningen. Shleiffer and Summers (1988) menar att en 

ägarförändring i samband med ett företagsuppköp ger nya arbetskontrakt för den existerande 

personalen. Nya arbetskontrakt tillåter nya metoder och arbetsförutsättningar för personalen. 

De nya ägarna kan därmed påverka arbetsvillkor, rekrytering och uppsägning av personal.  

 

Effekterna av privatfinansierade uppköp av 241 europeiska företag från åren 1997 till 2004 

har undersökts av Scellato och Ughetto (2013). Prestanda i form av storlek, produktivitet och 

lönsamhet analyserades och resultaten visar att privatfinansierade företagsuppköp inte 

överträffar uppköpta företag angående ökning av såväl personalanställningar som tillgångar 

både på kort och lång sikt (i upp till tre år). Scellato och Ughetto (2013) kommer i sin 

undersökning fram till att riskkapitalbolag i genomsnitt inte har en högre benägenhet att införa 

omstruktureringsstrategier i företaget för att kunna sälja av tillgångar eller minska på 

anställningarna. Gugler och Yurtoglu (2004) anser att rekrytering och uppsägning av personal 

efter ett företagsuppköp skiljer sig mellan olika länder. De fann att i de Europeiska länderna 
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finns det tydliga tecken på att företagsuppköp minskar efterfrågan på anställning medan i 

USA fanns det inget tydligt samband mellan företagsuppköp och rekrytering eller uppsägning 

av personal. 

 

Enligt Large och Muegge (2008) kan riskkapitalbolag medföra icke-finansiellt värde till 

företagen genom att hjälpa till med rekryteringen. Riskkapitalbolagen kan identifiera, ge råd 

och rekrytera personal. De kan bistå med hjälp genom att finna talangfull personal som passar 

i företaget.  Hellmann och Puri (2002) har funnit att riskkapitalister även påverkar den interna 

strukturen i de företag som de finansierar. De involverar sig i hur företagen rekryterar 

personal samt använder mer nätverk och sociala kontakter vid rekrytering. 

 

Sammanfattat kan vi anta att de finansiella musklerna hos riskkapitalbolag samt deras vilja att 

utveckla företaget leder till en mer riktad rekrytering, vilket leder till att vi ställer hypotesen: 

 

H.5. Personalen upplever ökad rekrytering efter ett riskkapital-uppköp av företag  

2.4.6 Uppsägning 

Olsson och Tåg (2012) har i en studie påvisat att uppsägningar minskar i bolagen upp till fyra 

år efter uppköp av riskkapitalister. Författarna har studerat sysselsättningseffekter av 201 

uppköp av företag mellan åren 1998 och 2004 i Sverige. Anställda i företagen följdes för att 

se hur arbetssituationen förändrades efter att företagen blivit uppköpta av riskkapitalbolag och 

jämfördes sedan med anställda i företag som inte hade riskkapital. Olsson och Tåg (2012) drar 

slutsatsen att kapitaltillskottet från riskkapitalbolagen gör att företagen är i mindre behov av 

att avskeda anställda jämfört med andra företag. Taylor (2007) däremot skriver i sin artikel 

om en studie över 1350 riskkapitalfinansierade förvärv mellan åren 1999-2004. Studien visar 

att anställda på företag som riskkapitalbolag köpt upp får det sämre oavsett om ledningen byts 

ut eller inte. Detta eftersom lönerna visade sig öka långsammare i de uppköpta företagen 

jämfört med resten av den privata sektorn. I de fall där ledningen byts ut mot en ny är risken 

större för uppsägningar.  

 

Cressy, Munari och Malipiero (2011) jämför uppköp gjorda av riskkapitalbolag med uppköp 

gjorda av icke-riskkapitalbolag i Storbritannien under fem år. Syftet var att undersöka om 

anställningar ökade eller minskade när ett företag köpts upp av ett riskkapitalbolag, och 

resultatet visade en snabb och betydande minskning av arbetskraft under 

rationaliseringsperioden, det vill säga år ett till fyra, med 23 procent jämfört med icke-

riskkapitalbolagens uppköpta företag vilka visade 7 procents minskning av arbetskraft. Från 

år fem sker en mer avtagande men än dock minskning av arbetskraft. Trots denna minskning 

visar företagen en ökning av produktiviteten vilket genererar högre lönsamhet menar Cressy 

et al. (2011), vilket stöder Isakssons (2004) beskrivning av riskkapitalbolags strategi att göra 

exit med vinst.  

 

Bacon et al. (2008) har i sin enkätstudie fokuserat på att undersöka om relationen till 

personalen förbättrades eller inte efter ett riskkapitalbolagsuppköp. Urvalet innehöll 190 

europeiska företag i olika branscher som blivit uppköpta av riskkapitalbolag mellan åren 

2002-2006. Bacon et al. (2008) visar i sin studie att majoriteten av företagsurvalet, närmare 

bestämt 73 %, gjorde inga uppsägningar av personal efter uppköp av riskkapitalbolag och av 

de som sade upp personal var genomsnittet 15 %. Amess och Wright (2012) uppger att 27,4 

% av respondenterna hade gjort uppsägningar under riskkapitalägande-perioden medan 

Gottschalg (2007) rapporterar att 69 % av respondenterna upplevde en nettoökning av antalet 

anställningar efter tre år i det uppköpta företaget medan 19 % av respondenterna svarade att 

antalet anställningar minskat. Gottschalg (2007) menar vidare att uppsägning skett i 39 % av 

företagen med tillväxt/omstruktureringfokus och i 20 % av företagen med endast 
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tillväxtfokus. Anledningarna till uppsägning var bland annat förbättring av konkurrenskraften 

och omorganisering av arbetsmetoder som skäl. 

 

Företagsuppköp leder till en minskning av personal även om organisationen har tagits över 

genom personalvänliga metoder, det vill säga där ledningen har haft personalens intresse i 

fokus (Conyon, Girma, Thompson & Wright, 2002). Det visar sig även att mindre uppköpta 

företag tenderar att göra fler reduktioner av personalstyrkan än större företag. Lichtenberg och 

Siegel (1990) uppger att ett uppköp kan påverka personalen olika mycket beroende på den 

position som innehas. Personal som innehar ledningspositioner sägs upp i en högre 

utsträckning än övrig personal. En uppsägning av den övriga personalen sker oftast direkt 

efter verksamhetens uppköp. Siegel och Simons (2010) fann ungefär liknade resultat och 

menar på att anställning och produktion minskade efter att företag hade köpts upp. Detta 

innebär att det finns ett samband mellan företagsuppköp och uppsägning av personal. 

Personalstyrkan minskade snabbare än produktionen vilket gav en produktivitetsökning i den 

uppköpta verksamheten.  

 

Riskkapitalbolagen kan i sin omstruktureringsstrategi enligt ovanstående teorier välja att 

rationalisera genom att säga upp personal för att därmed öka lönsamheten kortsiktigt.  Det ger 

oss formuleringen av vår sista hypotes: 

 

H.6. Personalen upplever ökade uppsägningar efter ett riskkapital-uppköp av företag  
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3. Metod 

__________________________________________________________________________________ 
 

I metodkapitlet presenteras en genomgång av vald empirisk metod och ansats. 

Datainsamlingsmetoden består av utskickade webb-enkäter till personal på uppköpta 

djursjukhus och djurkliniker i Sverige. En operationalisering av frågor har genomförts. 

Läsaren får en presentation av hur litteratursökningen, det empiriska urvalet och den 

statistiska metoden har utförts. Vi diskuterar också reliabiliteten, validiteten och 

bortfallsanalysen.  
__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Val av empirisk metod 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie där vi vill förklara effekterna på personalens 

arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens uppköp av djursjukhus och djurkliniker. Vår empiriska 

metod är kvantitativ och består av utskickade frågeenkäter med numeriska svarsalternativ till 

de djursjukhus och kliniker som har blivit uppköpta av riskkapitalbolag under de senaste åren. 

Denna metod tillåter därmed en generalisering av svar för att förklara och beskriva de effekter 

som har uppstått för personalens arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens uppköp. Genom ett 

utskick av en webbenkät till respondenterna har vi därmed kunnat nå ut till många enheter. Vi 

har definierat sex begrepp om personalens arbetsmiljö för att kunna mäta det i siffror och 

tabeller.  

 

Enligt Jacobsen (2002) kan en forskare välja att samla in data kvantitativt eller kvalitativt för 

sin studie. Den kvantitativa metoden är en extensiv metod, vilket innebär att forskaren 

behandlar många undersökningsenheter samtidigt och att informationen som ska samlas in på 

förhand har bestämts av forskaren. Jacobsen (2002) menar att fördelen med en kvantitativ 

metod är att forskaren kan undersöka många enheter samtidigt till en låg kostnad. Syftet med 

den kvantitativa metoden är att erhålla uppgifter från respondenterna som skall läggas in i 

datorprogram för att därmed kunna generalisera och analysera många enheter på samma gång. 

Den kvantitativa metoden kräver att viktiga begrepp kategoriseras och definieras innan 

studien kan utföras. En kategorisering av data skapar en möjlighet för forskaren att 

standardisera den och få informationen i siffror, tabeller och diagram (ibid.). 

 

Vi är medvetna om att kvantitativa studier syftar till att få ett övergripande resultat från många 

respondenter. Ambitionen är att erhålla aggregerade resultat från den personal som arbetar på 

ett djursjukhus eller klinik som varit med om riskkapitalbolagens uppköp. Det beskrivs att vid 

kvantitativa metoder är forskaren objektiv och har inte en dialog eller kontakt med 

undersökningsobjektet. Den kvantitativa forskningen vill förklara och beskriva ett fenomen, 

medan den kvalitativa forskningen vill skapa en förståelse för ett fenomen. (Olsson & 

Sörensen, 2011). Den kvantitativa forskningen genomförs genom tester, prov, enkäter och den 

kvalitativa metoden genom ord, meningar och samtal med respondenten (Backman, 2008). 

3.2 Ansats 

Vi har i vår studie utgått från tidigare teorier om vilka effekter som uppstår för personalens 

arbetsmiljö efter ett riskkapitalbolags uppköp. Riskkapitalbolagens uppköp av den svenska 

djursjukvården är ett mycket omdiskuterat ämne i bl.a. tidningar och andra medier. 

Därigenom har vi fått en uppfattning om hur situationen ser ut och valt att fördjupa oss i 

ämnet närmare. Vi har formulerat sex hypoteser från de existerande teorierna och därefter valt 

att studera hypoteserna empiriskt för att se hur väl förväntningarna överensstämmer med 

verkligheten. En operationalisering av begrepp har formulerats för att kunna genomföra en 
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statistisk analys. Därefter har data samlats in för att antingen anta eller förkasta hypoteserna. 

Vi genomför en kvantitativ studie och har därmed valt att anta en mer deduktiv ansats då vi 

utgår från tidigare forskning, formulerar hypoteser och sedan testar hypoteserna empiriskt för 

att förklara effekter för personalens arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens uppköp. 

 

Det finns en oenighet bland forskare om vilka metoder som är mest adekvata som 

tillvägagångssätt för att bilda sig en uppfattning om verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) 

finns det två centrala ansatser som kan vara lämpliga vid undersökning av verkligheten. Den 

första ansatsen kallas deduktiv och innebär att forskaren utgår ifrån teori till empiri. Den 

deduktiva ansatsen går ut på att forskaren bildar sig en uppfattning om verkligheten genom att 

utgå från tidigare erfarenheter och teoretiska rön, för att sedan samla in empiri och se hur väl 

förväntningarna har infriats. Ansatsens akilleshäl är att forskaren på förhand har en viss 

information och därmed endast söker efter de data som är central för den egna 

undersökningen, vilket i sin tur kan stödja de ursprungliga förväntningarna (ibid.).  Forskaren 

ska formulera hypoteser från den existerande kunskapen och sedan operationalisera 

informationen för att testa hypoteserna. Denna typ av ansats är tillämplig vid kvantitativa 

studier (Ghauri & Grønhaug, 2005). 

 

Den andra ansatsen kallas induktiv och beskriver det motsatta, forskaren utgår från empiri till 

teori. Ansatsen innebär att forskaren helt utan förväntningar samlar in information om 

verkligheten och sedan analyserar den. (Jacobsen, 2002). Det är viktigt att förstå att en 

forskare aldrig kan vara 100 % säker på induktiva slutsatser då slutsatserna bygger på en 

persons observationer. En persons kan aldrig vara helt fördomsfri utan forskarens tidigare 

erfarenhet och kunskap kommer att påverka den information som observeras (Ghauri & 

Grønhaug, 2005).  

 

Det finns även en tredje metod som en forskare kan välja att tillämpa, den abduktiva ansatsen. 

Denna ansats är en kombination av induktion och deduktion. Fördelen med en abduktiv ansats 

är att forskaren inte är beroende av ett tillvägagångssätt. Ansatsen innebär att forskaren utifrån 

ett induktivt sätt skaffar sig kunskap inom ett område och med hjälp av deduktion får djupare 

kunskap utifrån teoretiska antaganden (Olsson & Sörensen, 2011).  

3.3 Val av perspektiv 

Vi har valt att förklara effekterna på arbetsmiljön utifrån personalens perspektiv och 

upplevelser inom de djursjukhus och kliniker som har blivit uppköpta av riskkapitalbolagen.  

Djursjukvården är en mycket personalintensiv bransch och personalen är en mycket viktig 

resurs i organisationen. Personalens arbetsmiljö är därmed en central utgångspunkt och 

kommer att påverka personalens prestationer både inom organisationen och ut mot 

patienterna, djuren och djurägarna. Fokus ligger på den psykosociala delen av arbetsmiljön 

vilken har definierats i tidigare avsnitt. Det betonas att många tidiga studier om 

företagsuppköp har handlat om hur företaget har presterat finansiellt efter uppköpet. Det var 

inte förrän i slutet av 80- talet och i början av 90- talet som forskare började intressera sig för 

den humana eller mänskliga sidan efter uppköpet. Studier om detta är viktigt då ett uppköpt 

företags framgång beror mycket på personalens reaktion och agerande (Newman & 

Krzystofiak, 1993). 

 

Utifrån detta resonemang anser vi att det är viktigt att förklara effekter som uppstår för 

personalens arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens företagsuppköp. Vi är medvetna om att det 

hade blivit ett annorlunda utfall om vi hade frågat riskkapitalbolagens syn på 

företagsuppköpet eller analyserat ledningens arbetsmiljö efter uppköpet. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom utskickade enkätfrågor till personalen på de djursjukhus och 

djurkliniker som har köpts upp av riskkapitalbolag. För att enkelt kunna nå en stor mängd 

respondenter var enkäten konstruerad som en webbenkät i programmet Quicksearch vilket 

möjliggjorde att skicka denna som en bifogad länk till respondenternas e-mail adresser. 

Enkätfrågorna hade givna svarsalternativ och tog upp sex olika aspekter om personalens 

arbetsmiljö där ett antal frågor hade formulerats om varje ämne, se Bilaga 5. Denna 

information har sedan analyserats och använts för att få en djupare kunskap i ämnet. Billhult 

och Gunnarsson (2012) anser att det behövs planering för att kunna genomföra en bra 

enkätstudie. Enkäter som tidigare har framställts av tidigare forskare kan vara en bra 

utgångspunkt vid konstruerandet av enkätfrågor.  Fördelen med redan utvecklade mått är att 

frågorna har testats i tidigare studier. Detta ökar chansen för att frågorna är empiriskt testbara 

och minskar risken för missförstånd. Billhult och Gunnarsson (2012) diskuterar att det kan 

finns fördelar såväl som nackdelar med att konstruera egna enkätfrågor. Med egna frågor kan 

forskaren direkt ställa de frågor som denne är intresserad av att få svar på men dock finns det 

en fara att frågorna inte är sammanställda på ett sätt som gör dem tolkbara.   

 

Våra enkätfrågor var rangordnade på ett sådant sätt att respondenten kunde välja mellan att 

sätta ett kryss i en ruta från ett till fem beroende på hur mycket respondenten instämmer med 

påståendena. Svarstiden på enkäten sattes till 10 dagar och påminnelse skickades efter 5 dagar 

(se Bilaga 3 och 4). Enligt Jacobsen (2002) vill forskaren ofta beskriva nyanser i 

respondenternas svar genom att studera om effekterna av ett visst fenomen har påverkat i en 

hög eller låg grad. Detta kallas för rangordnade svar som skall mäta i vilken grad 

undersökningsenheterna anser olika. Ett exempel på rangordnade svar är när respondenten får 

välja att sätta ett kryss i rutor som har olika värde. Kritiken mot denna typ av studie är att det 

kan vara svårt att förstå siffrornas värde och hur de förhåller sig till varandra. (ibid.).  

 

Vi har valt att titta på ett före och efter-perspektiv vid insamlingen av data. Personalen har 

tillfrågats hur deras arbetsmiljö upplevts såväl före som efter uppköpet för att därmed mäta 

om och i så fall vilka effekter som har uppstått efter riskkapitalbolagens uppköp. Vi är 

medvetna om att frågor som kräver att respondenten ska komma ihåg händelser som har 

inträffat kan leda till minnesfel vilket kan påverka vår undersökning i form av att 

respondenten inte anger helt riktiga svar. Langlet (1993) diskuterar att många 

enkätundersökningar kräver att respondenten ska komma ihåg fakta och känslor.  Forskaren 

får räkna med att det kan uppstå minnesfel när respondenten ska erinras om dåtid. Det 

beskrivs om två typer av minnesfel. Glömska innebär att respondenten inte kommer ihåg en 

händelse vilket leder till uteslutning av data. Teleskopering innebär att respondenten minns fel 

vilket medför att respondenten anger uppgifter som inte ska vara med i undersökningen eller 

utesluter uppgifter som ska vara med. 

3.5 Primär- och sekundärdata 

Vi har i vår studie använt oss av primärdata i den empiriska delen genom utskickade enkäter. 

Frågorna som respondenterna fått svara på är skräddarsydda för vårt problemområde och 

fångar upp det vi vill förklara. I den empiriska insamlingen har sekundärdata inte varit aktuellt 

då det visar sig inte finnas tidigare forskning inom just denna specifika frågeställning i just 

dessa företag. En analys har sedan genomförts med hjälp av statistik-programmet SPSS. 

Sekundärdata har dock använts för att studera vetenskapliga artiklar och befintlig litteratur 

inom ämnet, samt även årsredovisningarna för riskkapitalbolagen för att få information. 

 

En forskare kan använda sig av antingen primär eller sekundärdata. Primärdata innebär att 

forskaren på egen hand samlar in data som behövs för studien. Primärdata samlas ofta genom 

observationer, enkäter, intervjuer och experiment och den insamlingsmetod som är lämplig 
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beror på problemformuleringen och den undersökningsmetod forskaren har. Sekundärdata 

innebär att data tas från tidigare studier och forskning (Jacobsen, 2002). Fördelen med att 

samla in primärdata är att forskaren får tillgång till information som inte redan existerar, samt 

för att erhålla information som är skräddarsydd för forskningens problemformulering och 

syfte. Den största nackdelen med primärdata är att den kan vara tidskrävande och kostsamt att 

samla in. Fördelen med sekundärdata är att den är enkel att få tillgång till men dock är den 

inte alltid specifik för forskarens egen studie (Ghauri & Grønhaug, 2005). 

 

Alla svar som erhållits från den utskickade enkäten har hanterats konfidentiellt under detta 

arbete. Ingen utomstående har fått tillgång till informationen och likaså har de erhållna svaren 

från enkäten redovisats korrekt i sitt sammanhang. Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) är de 

etiska principerna och förhållningsätten centrala. Ett av dem är att respektera och behålla 

respondentens anonymitet.  

3.6 Litteratursökning 

Vår kunskap om hur personalen har påverkats av riskkapitalbolagens uppköp av 

djursjukvården är begränsad då detta är ett fenomen som har skett under de senaste åren.  Det 

har skrivits mycket i tidningar, radio och TV om riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvård. 

Därigenom har vi fått mycket information om situationens aktualisering. Efter vårt valda 

område sökte vi fram litteratur om riskkapitalbolag och företagsuppköp samt personalens 

upplevelser vid ett företagsuppköp. Artikelsökningarna gjordes i databaserna ABI/inform, 

Emerald och Science Direct. Därigenom fick vi tillgång till en rad vetenskapliga artiklar som 

skapade en grund för den teoretiska referensramen och en fördjupad kunskap om tidigare 

forskning om ämnet. De sökord som vi utgick från var private equity, venture capital, 

leveraged buyouts, acquisitions, mergers, work load, job characteristics, turnover intentions, 

affective commitment, employee recruitment, employment och downsizing.  

3.7 Empiriskt urval 

Det är viktigt att bestämma vilken population som ska inkluderas i studien. Vi har valt att 

förklara effekter i arbetsmiljön för personal på de djursjukhus och djurkliniker som har blivit 

uppköpta av riskkapitalbolag i Sverige. Vår population består därmed av samtliga anställda på 

dessa djursjukhus och kliniker. Respondenterna har fått ange sin arbetsplats och ort för att vi 

ska få kännedom om att de faktiskt arbetar på ett av de cirka 85 uppköpta djursjukhusen och 

klinikerna runt om i Sverige. Det innebär att vi i vår studie på förhand har bestämt vilka 

djursjukhus och kliniker som kan ingå i studien.  Ghauri och Grønhaug (2005) nämner att den 

utvalda populationen består av individer och företag som kommer att representeras i studien. 

Nästa steg i processen blir att få tillgång till undersökningsenheterna. Urvalet på tillfrågad 

personal omfattar anställd personal som legitimerade djursjukskötare, djurvårdare med och 

utan utökad behörighet, laboratorietekniker, röntgenpersonal och övriga, såsom 

receptionspersonal.  

 

För att kunna nå våra respondenter i urvalet på ett smidigt sätt kontaktades RAID, 

Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, först via mail och därefter via telefon, för att 

be dem om att få använda deras medlemsregister för att skicka ut webbenkäten till deras 

medlemmar. RAID har drygt 1100 medlemmar i sin organisation vilka innefattar leg. 

djursjukskötare, djurvårdare, röntgentekniker, laboratorieassistenter och administrativ 

personal på djurkliniker och djursjukhus i Sverige (RAID, 2014). RAID var positiv till detta 

och vi fick tillåtelse att använda medlemsregistret med förbehållet att RAID fick publicera vår 

artikel i deras medlemstidning samt att registret endast skulle användas i vårt 

undersökningssyfte och inte till något annat. Av dessa cirka 1100 medlemmar hade 884 

stycken angivit sina mail-adresser och dessa fick vi tillgång till. Det framgick dock inte av 

registret vilka arbetsplatser medlemmarna arbetar på, vilket gör att de 884 personerna även 
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innefattade personal på arbetsplatser som inte har blivit uppköpta av riskkapitalbolag. Därför 

har urskiljning skett genom att vi direkt i mailet som innehåller webbenkät-länken har 

informerat om vilka personer enkäten riktar sig till samt bett resterande att bortse från mailet.  

Vi är även tydliga med att vi hanterar all information konfidentiellt och att namn och 

arbetsplats inte kommer att uppges i något sammanhang. Jacobsen (2002) betonar att det ofta 

finns många undersökningsenheter som skulle kunna representeras i studien. Det är inte 

möjligt att fråga alla och det är därmed viktigt att göra en avgränsning och ha ett 

representativt urval. 

3.8 Operationalisering 

Vi har utformat en rad frågor för att konkretisera de begrepp vi avser att mäta och har 

därigenom gjort en operationalisering av begreppen. En del frågor har vi lånat från tidigare 

studier och därmed översatt, medan andra är egenkonstruerade. De frågor som vi har 

formulerat har vi diskuterat med andra personer för att försäkra oss om att frågorna är 

förståeliga och fungerar i sammanhanget. Vi använder en Likert-skala vilket innebär att 

respondenten får ange svar på en skala från 1-5. Nummer 1 innebär att respondenten inte 

instämmer alls medan nummer 5 återger att respondenten instämmer helt. Vi bestämde oss för 

att ha cirka tre till fem frågor om varje tema beroende på hur abstrakt begreppet är. Vi 

fokuserade på att ha minst tre frågor om varje tema för att täcka temat.  

 

Begreppen genomgår en process som kallas operationalisering för att göras mätbara. Det 

innebär att forskaren utifrån tidigare teorier behöver komma fram till konkreta och 

operationella innebörder av begreppen. Operationalisering utmynnar till sist i att utforma 

konkreta frågor på det forskaren är intresserad av att mäta och därmed kan frågeenkäter 

formuleras (Jacobsen, 2002). Vidare anger Jacobsen (2002) tre konkreta tips. Det är en god 

idé att titta på andra undersökningar. Genom att dra nytta av frågor som har använts i tidigare 

studier kan det vara en indikation på att frågorna tidigare har prövats och fungerat i ett 

forskningssammanhang. En forskare kan också få idéer av andra personer genom diskussion i 

grupp.  Abstrakta begrepp som till exempel engagemang kräver mer frågor medan frågor 

såsom ålder eller kön kräver endast en fråga. Bryman och Bell (2011) anser att frågor ska 

konstrueras i grupper som teman vilka ingår i ett strukturerat intervjuunderlag för 

respondenterna att besvara. Det är en fördel att ha flera frågor som indikator på ett tema 

menar Bryman och Bell (2011), eftersom enbart en indikator skulle kunna klassificera 

individer felaktigt, medan flera indikatorer kompenserar för detta. Likaså ger flera indikatorer 

en mer heltäckande aspekt av begreppet.  

3.8.1 Arbetsuppgifter 

Utifrån Newman och Krzystofiak (1993) studie har vi formulerat frågor om 

arbetsuppgifternas dimensioner för att förklara om det finns ett samband mellan ett 

företagsuppköp och förändring av arbetsuppgifternas upplevda kvalité. Vi har valt att ställa tio 

frågor uppdelat på fem frågor där personalen får svara på hur de upplever sina arbetsuppgifter 

nu, och fem frågor hur personalen upplevde sina arbetsuppgifter innan uppköpet. Vi vill 

därmed mäta om arbetsuppgifternas kvalité har förändrats efter uppköpet. Newman och 

Krzystofiak (1993) har i sin studie undersökt hur förändringen av arbetsuppgifternas kvalité 

kan påverka de anställda i det dagliga arbetet. De fem arbetsuppgifternas dimensioner är 

färdighetsmångfald, uppgiftsidentitet, uppgifternas signifikans, feedback och autonomi. 

Författarna har tittat på hur de fem dimensionerna förändrades efter ett företagsuppköp. Ett 

lågt värde på arbetsuppgifternas fem dimensioner indikerar en lägre kvalité på 

arbetsuppgifterna. Våra frågor bygger på de fem tidigare nämnda dimensionerna och 

utformades för att ingå i ett tema kallat Arbetsuppgifter enligt följande:  
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- Mina arbetsuppgifter kräver mycket kunskap för att genomföras 

- Jag kan utföra mina arbetsuppgifter från början till slut 

- Mina arbetsuppgifter känns betydelsefulla 

- Jag får tillräckligt mycket feedback från mina kollegor om mitt utförda arbete 

- Jag kan fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet 

 

- Mina arbetsuppgifter krävde mycket kunskap för att genomföras 

- Jag kunde utföra mina arbetsuppgifter från början till slut 

- Mina arbetsuppgifter kändes betydelsefulla 

- Jag fick tillräckligt mycket feedback från mina kollegor om mitt utförda arbete 

- Jag kunde fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet 

För att kunna mäta den interna reliabiliteten på frågorna som ingår i temat Arbetsuppgifter 

genomförde vi ett Cronbach´s Alpha-test i statistikprogrammet SPSS. Cronbach´s Alpha-

testet är enligt Lantz (2011)  ett av de vanligast använda måtten vid skattning av reliabiliteten. 

De olika variablerna som är avsedda att beskriva och mäta samma sak i ett tema mäts med 

Cronbach´s Alpha-testet och visar hur bra variablerna samvarierar med varandra. 

Koefficienten ligger mellan 1 (perfekt reliabilitet) och 0 (ingen reliabilitet alls), tumregeln är 

att värdet ska ligga över 0,7 för att vara en godtagbar reliabilitet (Nunnally, 1978; Lantz, 

2011; Bryman & Bell, 2011). Hair, Black, Babin, Anderson och Tatham (2006) anser dock att 

vid en explorativ undersökning är koefficienter på 0,6 och högre fullt godtagbara värden 

vilket även stöds av Schmitt (1996). 

 

Enligt Bilaga 1 visade Cronbach´s Alpha-koefficienten för de utformade frågorna före 

riskkapital-uppköp 0,762, vilket innebär att frågorna inom temat Arbetsuppgifter har en 

tillfredsställande intern reliabilitet. Frågorna konstruerade efter riskkapital-uppköp gav 

koefficienten 0,626 vilket även det är godtagbart enligt Hair et al. (2006) och Schmitt (1996). 

Således konstaterades att temat Arbetsuppgifter kunde innehålla de tio frågor vi konstruerat.  

3.8.2 Arbetsbelastning 

Till vår hjälp för att förklara arbetsbelastning har vi inspirerats av Shook och Roth (2011) 

argument som säger att ett företagsuppköp kan till exempel leda till uppsägning av befintlig 

personal och en högre arbetsbörda för den kvarvarande personalen. En effekt som kan uppstå 

av denna åtgärd är att det kan skapas en högre arbetsbelastning för den kvarvarande 

personalen efter ett uppköp. Utifrån dessa antaganden har vi formulerat tre frågor för att 

förklara om arbetsbelastning har påverkats av riskkapitalisternas företagsuppköp. För att 

försäkra oss om att våra frågor mäter det avsedda har vi i enlighet med Jacobsens (2002) tips 

diskuterat och låtit andra personer svara på våra frågor för att säkerställa att frågorna är 

förståeliga och har en konkret innebörd.  Som tidigare nämnt har vi även valt att fråga 

personalen om hur de upplevde sin arbetsbelastning före och efter deras företag blev uppköpt 

av riskkapitalbolag. Frågorna lyder enligt följande: 

 

- Jag har lagom hög arbetsbelastning 

- Jag får ofta arbeta övertid (reverserad kodning) 

- Jag upplever att vi har långa öppettider (reverserad kodning) 

 

- Jag hade lagom hög arbetsbelastning 

- Jag fick ofta arbeta övertid (reverserad kodning) 

- Jag upplever att vi hade långa öppettider (reverserad kodning) 
 

Cronbach´s Alpha-testet gav koefficienten 0,030 för frågorna avsedda före riskkapitaluppköp 

samt -0,452 på frågorna efter riskkapital-uppköp. Ett negativt resultat beror på en negativ 

medelkovarians mellan temafrågorna och Huysamen (2006) föreslår att frågeformuleringen på 
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en eller flera frågor kan vara negativt formulerad jämfört med de andra frågorna och behöver 

kodas om. Vi kom fram till att om respondenten svarade 5 (instämmer helt) på den första 

frågan svarade respondenten troligen inte 5 på de följande frågorna. Fråga 2 och 3 behövde 

alltså spegelvändas, kodas om så att höga värden på frågorna gick i samma riktning. Detta 

gjordes i SPSS och därefter gjordes ett nytt Cronbach´s Alpha-test vilket gav koefficienten 

0,328 före och 0,444 efter riskkapital-uppköp. Den sista frågan som upptar ämnet öppettider 

tycks inte indikera Arbetsbelastning då Cronbach´s Alpha gav en ytterligare höjning på den 

interna reliabiliteten när frågan om öppettider ströks, med nya koefficienter på 0,402 

respektive 0,570, se Bilaga 1.  Resultaten understiger dock fortfarande 0,6, vilket är det minst 

acceptabla värdet på Cronbach´s Alpha (Hair et al., 2006; Schmitt, 1996). Eftersom 

Cronbach´s Alpha bara är relevant då intern överensstämmelse ska mätas betyder inte ett lågt 

värde nödvändigtvis att frågorna är dåligt utformade eller har för låg validitet (Bryman & 

Bell, 2011).  Det innebär snarare att stabiliteten inte kan beräknas. Dessutom anger Huysamen 

(2006) att ju färre items (frågor) ett tema innehåller desto svårare är det att få ett högt Alpha-

värde. I detta fall har vi, efter strykningen av frågan om öppettider, två frågor kvar vilka vi 

anser är tillämpliga frågor om Arbetsbelastning och har därmed valt att analysera 

medelvärden enskilt på dessa istället för att addera ihop och beräkna medelvärde som grupp.  

3.8.3 Engagemang 

Engagemanget hos våra respondenter avser att mätas genom att utgå från den översatta 

versionen av Alexandrov et al.´s (2007) temafrågor. Detta är enlighet med Jacobsen (2002) 

och Billhult och Gunnarssons (2012) argument en god idé för en forskare att använda sig av 

tidigare studier och frågor för den egna enkätstudien. Vi har precis som tidigare valt att 

förklara hur personalen upplevde sitt engagemang före och efter uppköpet. För att mäta 

känslomässigt organisatoriskt engagemang använde Alexandrov et al. (2007) temafrågor med 

svar i Likertskalor från 1 (strongly disagree) till 5 (strongly agree).  Alexandrov et al. (2007)  

undersökte personalens upplevda bedömning av ledningens omtanke för såväl kunder som 

personal. Resultaten visade en signifikant påverkan på personalens engagemang, här uttryckt 

som ”affective organizational commitment”, i positiv bemärkelse när ledningen upplevdes 

som uppriktigt intresserad av personalens och kundernas välbefinnande. När ledningen istället 

upplevdes som ouppmärksam och taktlös ledde det till ett sänkt engagemang samt en 

förstärkning av personalens vilja att byta arbetsgivare. Respondenten ombads förhålla sig till 

följande påståenden: 

 

- I find that my values and this company’s values are very similar  

- I´m really glad that I chose to work for this company rather than for other companies  

- I really care about this company’s future  

- I wouldn´t hesitate to recommend this company as a good place to work  

- My work at this company gives me a sense of accomplishment 

 

vilket omformulerat till vårt tema Engagemang blir:  

- Jag anser att mina värderingar och detta företags värderingar är väldigt snarlika 

- Jag är verkligen glad att jag valde att arbeta på detta företag istället för andra företag 

- Jag bryr mig verkligen om detta företags framtid 

- Jag skulle inte tveka att rekommendera detta företag som en bra arbetsplats 

- Mitt arbete på det här företaget ger mig en känsla av att jag gör något betydelsefullt 

 

- Jag anser att mina värderingar och detta företags värderingar var väldigt snarlika 

- Jag var verkligen glad att jag valde att arbeta på detta företag istället för andra företag 

- Jag brydde mig verkligen om detta företags framtid 

- Jag tvekade inte att rekommendera detta företag som en bra arbetsplats 

- Mitt arbete på det här företaget gav mig en känsla av att jag gjorde något betydelsefullt 
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Cronbach´s Alpha koefficienten för frågorna före riskkapital-uppköp blev 0,918 och efter 

riskkapital-uppköp blev 0,931 (se Bilaga 1) vilket är ett utmärkt resultat och därför kan 

konstateras att frågorna innehar hög intern reliabilitet. Det indikerar på att påståendena 

observerar samma sak och kan analyseras tillsammans i ett tema kallat Engagemang.   

3.8.4  Arbetsplatsbyte 

Vi har använt oss av och översatt Kyei-Poku och Millers (2013) frågor som behandlar 

personalens intentioner att lämna företaget då vi ansåg att de redan färdigkonstruerade 

frågorna kunde användas i vårt sammanhang. Som tidigare beskrivet kommer frågor om 

arbetsplatsbyte också att behandlas utifrån ett före och efterperspektiv. Enligt Kyei-Poku och 

Miller (2013) finns det begränsat antal studier som har undersökt företagsuppköp, personalens 

trivsel efter uppköpet och därmed personalens intentioner att sluta arbeta för organisationen. 

Deras studie visade att det skapades ett lägre känslomässigt engagemang för verksamheten 

hos personalen efter uppköpet som ledde till en försämrad arbetstrivsel och därmed ökade 

intentionerna att lämna företaget. De frågor som vi har inspirerats av till vår studie för att 

mäta effekten arbetsplatsbyte efter ett företagsuppköp lyder på engelska:  

- I often think about quitting this organization 

- I would likely search for a position with another employer  

- It is likely that I will leave the organization in the next year 

och medför att vårt tema kallat Arbetsplatsbyte innefattar följande frågor: 

- Jag funderar ofta på att sluta arbeta för detta företag 

- Jag funderar på att söka ett annat arbete hos en ny arbetsgivare 

- Det är troligt att jag kommer att lämna företaget inom ett år 

 

- Jag funderade ofta på att sluta arbeta för detta företag 

- Jag funderade på att söka ett annat arbete hos en ny arbetsgivare 

- Det var troligt att jag skulle lämna företaget inom ett år innan uppköpet 

Cronbach´s Alpha-koefficienten för både före och efterfrågorna inom temat Arbetsplatsbyte 

blev 0,916 (se Bilaga 1) vilket är ett utmärkt värde på intern reliabilitet och temat kan därmed 

användas för vidare analys.   

3.8.5 Rekrytering 

Vi vill förklara vilka effekter som har uppstått på rekryteringen inom djursjukvården i Sverige 

efter riskkapitalbolagens uppköp. Frågorna om rekrytering är egenkonstruerade och har 

återigen diskuterats och ställts till olika personer innan de skickades iväg för att säkerställa att 

de är konkreta och fångar upp det tilltänkta.  Personalen tillfrågas som vid tidigare beskriva 

frågor hur de upplever rekryteringen före och efter uppköpet. En av de centrala studierna som 

har gjorts på senare år på området företagsuppköp och rekrytering är McGuckin och Nguyens 

(2001) undersökning som visade att antalet anställda hade ökat i tillverkningsföretag efter ett 

företagsuppköp. Våra frågor om temat rekrytering är: 

 

- Min arbetsplats söker aktivt efter ny personal 

- Min arbetsplats har rekryterat personal under de sex senaste månaderna 

- Jag arbetar ständigt med nya kollegor på min arbetsplats 

 

- Min arbetsplats sökte aktivt efter ny personal 

- Min arbetsplats rekryterade personal under de sex sista månaderna innan uppköpet 

- Jag upplever att jag ständigt arbetade med nya kollegor  
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Cronbach´s Alpha-koefficienten för före-frågorna gav 0,820 och för efter-frågorna 0,751 (se 

Bilaga 1), vilket anses vara en hög intern reliabilitet och frågorna kan grupperas och 

analyseras vidare i temat Rekrytering. 

3.8.6 Uppsägning 

För att förklara effekten uppsägning har vi utgått utifrån Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ). Detta är ett internationellt frågeformulär om psykosocial 

arbetsmiljö utformat av det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljö (NFA) i Danmark. 

COPSOQ använder en Likertskala med 1-5 svarsalternativ där 1 är en mycket liten grad och 5 

är en mycket hög grad. Personalens upplevelse av uppsägning har också undersökts före och 

efter uppköpet. Utifrån COPSOQ frågeenkät utarbetade vi egna formuleringar som vi anser 

passar vår studie bättre. Frågor från COPSOQ formulär lyder enligt följande: 

- Är du orolig för att bli arbetslös? 

- Är du orolig för att bli övertalig på grund av ”ny teknik”? 

vilket har inspirerat till följande frågeställningar i ett tema kallat Uppsägning: 

 

- Jag är orolig över att bli uppsagd (reverserad kodning) 

- Jag känner mig trygg i min arbetssituation 

- Min arbetsplats har sagt upp personal under de sex senaste månaderna (reverserad 

kodning) 

 

- Jag var orolig över att bli uppsagd (reverserad kodning) 

- Jag kände mig trygg i min arbetssituation 

- Min arbetsplats sade upp personal under de sex senaste månaderna innan uppköpet 

(reverserad kodning) 
 

Vid Cronbach´s Alpha-testet visade koefficienten på -0,306 för före-frågorna samt -0,477 för 

efter-frågorna. I likhet med avsnittet för Arbetsbelastning fick reversering av svaren ske på 

”Jag är orolig över att bli uppsagd” samt ”Min arbetsplats har sagt upp personal..” vilket efter 

ny analys gav koefficient på 0,535 för före-frågor och för efter-frågor gav koefficienten 0,461. 

Dock kunde noteras att en eliminering av frågan ”Jag är orolig för att bli uppsagd” skulle öka 

koefficienten till 0,539. Elimineringen av samma fråga i efter-perspektivet skulle ge en ny 

koefficient på 0,617 (se Bilaga 1) Dessa resultat anser vi dock inte godtagbara på grund av för 

låga koefficienter och därmed valde vi att inte gruppera frågorna utan, som under avsnitt 

Arbetsbelastning, även här analysera frågorna separat. 

3.9 Statistisk metod 

Det insamlade materialet från webbenkäten konstruerad i Quicksearch analyserades i 

dataprogrammet SPSS och har möjliggjort för oss att på ett enkelt sätt kunnat mäta resultatet 

av vår studie. Vi har valt att göra ett beroende relaterat eller även kallat paired-samples T-test 

då vi vill jämföra medelvärdet på samma fenomen, det vill säga individernas upplevelser i en 

population, vid två olika tidpunkter. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) kan en 

forskare ha två variabler som mäter samma fenomen men vid olika tidpunkter eller 

förhållande. Paired-samples T-testet visar om medelvärdet ökar eller minskar och testar 

skillnaden mellan två medelvärden för signifikans och om skillnaden beror på en slump eller 

om det finns ett statistiskt samband (Kinnear & Gray, 1995; Saunders et al., 2007). Vi ansåg 

att testet passar vår studie mycket bra då vi är intresserade av att jämföra om det finns en 

skillnad i personalens arbetsmiljö före och efter riskkapitalbolagens uppköp av företag i 

djursjukvården.  
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När den statistiska signifikansen för två variablers samband undersöks ges indikation på om 

resultaten kan generaliseras från stickprov till population. Dessutom visas samtidigt hur stor 

risken är att slutsatsen dras att samband existerar trots att det inte gör det (Bryman & Bell, 

2011). Den statistiska signifikansnivån p avser den risknivå som accepteras när slutsatsen dras 

att ett samband existerar mellan två variabler i populationen där stickprovet togs. Den 

vedertagna signifikansnivån som är acceptabel enligt samhällsvetenskapliga forskare är 

p<0,05 (ibid.) det vill säga 95 % konfidensgrad, och detta blir därmed den signifikansnivå vi 

väljer för vår studie.  

3.10 Bortfallsanalys 

Kontakt har tagits med sammanlagt 884 individer. Av dessa 884 återkom 48 adresser som 

ogiltiga och 60 respondenter meddelade via mail att de arbetade på ett icke uppköpt företag,  

inte var anställda längre eller varit tjänstlediga av andra orsaker. Detta ger 776 återstående 

respondenter. Av dessa fullföljde 113 stycken hela enkäten efter en utskickad påminnelse, 

vilket ger en svarsfrekvens på 15 %. 39 stycken (5 %) valde att påbörja enkäten men inte 

fullfölja den. Detta kan enligt några mail vi fick från respondenter bero på missförstånd och 

att de inte läst introduktionsbrevet tillräckligt noga, först efter några frågor insåg de att de inte 

hörde till urvalsgruppen.  

 

En övrig orsak till att personer valde att inte medverka kan vara att enkät-mailet har fastnat i 

respondenternas skräppost-filter, vilket hände för en del testpersoner i provutskicket. Andra 

orsaker för att inte ha besvarat enkäten kan vara att de glömt besvara den, eller att de inte haft 

möjlighet på grund av tidsbrist. Det finns två anledningar till respondenternas val att inte 

besvara en enkät (Baruch, 1999). Den första anledningen är att de inte har fått tillgång till 

enkäten och den andra är att respondenten inte har velat svara på enkäten.  Det faktum att 

respondenten inte har fått tillgång till enkäten beror helt på forskaren. Det är upp till forskaren 

att leta fram adresser och personer som är tillämpliga för undersökningen. Detta är dock 

lättare sagt än gjort. Det är inte alltid en forskare har tillgång till alla adresser och därmed 

respondenter (ibid.).   

 

Bortfallet blir således 80 % baserat på ovan siffror. En mer aktuell bortfallsanalys än så går 

dock inte att utföra, vilket förklaras med att av de 884 erhållna adresserna från RAID gick det 

inte att urskilja anställda på riskkapitaluppköpta företag endast, utan det ingick även individer 

anställda på privatägda företag. Hade vi fått information innan utskicket om vilka adresser 

som hörde till anställda på riskkapitaluppköpta företag och endast skicka enkäten till dem 

hade bortfallsanalysen kunnat bli mer exakt. Nu fick vi be respondenterna i följebrevet att 

bortse från mailet om de inte tillhörde urvalsgruppen vilket gör att det egentliga bortfallet inte 

går att analysera. Vi anser ändå att vi har ett representativt urval då vi trots allt med RAIDs 

hjälp har fått tillgång till ett stort antal email-adresser till anställd personal på djursjukhus och 

djurkliniker. Flertalet av email-adresserna är privata och indikerar att endast ett litet antal 

anställda har email-adresser knutna till arbetsplatsen. Ett insamlande av adresser för hand via 

telefonsamtal, hade varit både kostsamt och tidskrävande och inte möjligt för oss att 

genomföra. Farrell, Howorth och Wright (2008) argumenterar om problematiken i att inte 

veta hur stor populationen är på informella investerare såsom affärsänglar. Det finns inte alltid 

ett arkiv på antalet affärsänglar vilket innebär att insamlingen kan bli ett problem och 

representativiteten blir lidande. Undersökningar med en mycket stor population där till 

exempel alla vuxna personer i ett geografiskt område ska tillfrågas kan bli kostsamma och ett 

mycket omfattade projekt i tid. Därmed får ett urval göras som skall representera 

populationen (ibid.). 
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3.11 Validitet och reliabilitet 

Vi har i vår studie använt oss av en kvantitativ metod för att få svar på vår 

problemformulering. Vi har frågat personalen i alla uppköpta kliniker om hur de upplever sin 

arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens uppköp. Vi vill därmed att våra resultat ska vara 

generaliserbara då detta ökar den externa validiteten. Vi har även utgått från tidigare studier 

och använt frågor som andra redan använt vilket ökar reliabiliteten, samt diskuterat och testat 

våra frågor på testpersoner vid utformandet av vår egen frågeenkät. Vidare har Likert-skalor 

använts vilket är väl använda mätmetoder bland forskare. Detta har gjorts för att säkerställa att 

vi mäter det som vi tror oss mäta vilket ökar den interna giltigheten. Vi undersöker 

arbetsmiljö i många uppköpta djursjukhus och kliniker i Sverige vilket leder till att vi får en 

representativ bild av hur arbetsmiljön kan ha påverkats av riskkapitalbolagens uppköp de 

senaste åren. Detta är en faktor som kan stärka reliabiliteten i vår studie.  

 

Förutsättningen för att skapa trovärdighet för forskningen är att uppnå en god validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att en forskare mäter det som denne avser att mäta (Jacobsen, 

2002). Det som en forskare mäter ska kunna generaliseras och det som studeras hos få enheter 

ska kunna uttalas för flera. Validitet kan delas in i intern och extern giltighet. Den interna 

giltigheten avser om en forskare mäter det som denne tror att han/hon mäter. Den externa 

giltigheten handlar om i vilken utsträckning som ett resultat kan användas i andra 

sammanhang.  Reliabilitet betyder att studien ska vara tillförlitlig vilket innebär att vi ska 

kunna få liknande resultat om vi upprepar studien. Därmed får det inte finnas felaktig 

information eller mätfel (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). 
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4. Analys 

__________________________________________________________________________________ 
 

I analyskapitlet kommer vi att pröva våra sex hypoteser för att studera om det finns samband 

mellan riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvården och effekter på personalens 

arbetsmiljö. Ett paired-samples T-test kommer att genomföras för att pröva hypotesernas 

statistiska signifikansnivå.  
__________________________________________________________________________________  

 

4.1  Analysens disposition 

I analyskapitlet kommer vi att utföra en närmare analys av data som vi har samlat in för 

studien. Vi kommer att genomföra paired-samples T-test (Bilaga 2) för att pröva om 

hypoteserna skall förkastas eller antas. Paired-samples T-test testar ett förhållande före och 

efter genom att jämföra det genomsnittliga värdet för variabler i en grupp. Denna visar 

därmed om medelvärdet har ökat eller minskat från ett förhållande till ett annat. För att avgöra 

om medelvärdet har en statistisk signifikans eller om värdet beror på en slump undersöks p 

(sannolikheten) under Sig (2-tailed) i Bilaga 2. p-värdet skall vara mindre än 0,05 för att 

skillnaden skall anses vara statistiskt signifikant och slumpen låg.  

 

Sammanlagt erhöll vi fullständiga svar från 113 respondenter som arbetar på ett av 

riskkapitalbolagen uppköpt djursjukhus eller djurklinik i Sverige. De 113 respondenterna som 

har besvarat webb-enkäten kommer att representeras i vår studie. Det finns ca 85 av 

riskkapitalbolag uppköpta djursjukhus och kliniker i Sverige. Vi har definierat uppköpta 

djursjukhus och kliniker (Bilaga 6). För att inkluderas i studien är det ett krav att personalen 

arbetar på ett uppköpt djursjukhus eller djurklinik. 

4.2 Inledande statistik 

Av de 113 respondenterna som fullföljde enkäten visade sig 100 % vara kvinnor. Cirka 40 % 

av respondenterna arbetar på ett företag ägt av Djursjukhusgruppen medan resterande cirka 60 

% återfinns på en Evidensia-ägd arbetsplats. 

 

Enligt Tabell 1 är 50 respondenter (44,25 %) är 35 år och yngre, 37 respondenter (32,74 %) är 

mellan 36 år och 45 år, medan 26 respondenter (23 %) är 46 år och äldre.  

 

Tabell 1. Respondenters ålder. 

Ålder Antal Procent 

0-25 år 6 5,31 % 

26-35 år 44 38,94 % 

36-45 år 37 32,74 % 

46-55 år 21 18,58 % 

56- år 5 4,42 % 

 

Respondenterna tillfrågades hur många år de arbetat på sin arbetsplats. Tabell 2 visar att 69 

respondenter (61,06%) har arbetat 10 år eller färre, 30 stycken (26,54 %) har arbetat mellan 

11 år och 20 år medan 14 respondenter (12,39 %) har arbetat minst 21 år på sin arbetsplats. 
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Tabell 2. Respondenters antal år på arbetsplatsen.  

 

Antal år på arbetsplatsen Antal Procent 

0-5 år 40 35,40 % 

6-10 år 29 25,66 % 

11-15 år 21 18,58 % 

16-20 år 9 7,96 % 

21-25 år 4 3,54 % 

26-30 år 6 5,31 % 

31- år 4 3,54 % 

  

Det dominerande yrket visade sig vara Legitimerad Djursjukskötare med 96 respondenter, 

följt av 13 stycken Djurvårdare på utökad nivå, se figur 2. Djurvårdare arbetar antingen på 

grundnivå eller utökad nivå och nivåerna styr vilka arbetsuppgifter djurvårdaren har 

behörighet till att utföra. I övrig personal ingår Biomedicinsk analytiker, lab-assistent och 

administrativ personal. 

 

 

Figur 2. Respondenters yrkesfördelning. 

4.3 Hypotesprövning 

4.3.1 Arbetsuppgifter 

Hypotes 1 formulerades i form av ett påstående där vi förväntade oss att personalen upplever 

en försämring av arbetsuppgifternas kvalité efter ett riskkapitaluppköp. Cronbach´s Alpha 

visade en bra intern reliabilitet inom temat Arbetsuppgifter och därmed adderade vi 

variablerna för att få ett genomsnittligt medelvärde före och efter riskkapitalbolagens uppköp. 

För att undersöka hypotesen om det finns ett statistiskt samband mellan arbetsuppgifternas 

kvalité före och efter uppköpet genomfördes paired-samples T-test. Detta resulterade i värdet 

4,3381 före uppköp respektive 4,3363 efter uppköp, vilket visade att medelvärdet hade 

minskat efter riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvårdsföretagen. Det är en liten 

förändring men det minskade medelvärdet visar på att det upplevs finnas en försämrad effekt 

av arbetsuppgifternas kvalité inom djursjukvården efter riskkapitalbolagens uppköp. För att 

undersöka om medelvärdet har en signifikant nivå kan det utläsas från Bilaga 2 att p-värdet är 

0,970. I detta fall är signifikansnivån större än 0,05 vilket innebär att det inte finns en 

statistisk signifikant skillnad mellan upplevd försämrad effekt av arbetsuppgifternas kvalité 

efter riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvården. Skillnaden mellan medelvärdena är 

därmed slumpmässig. Personalens arbetsuppgifter har inte påverkats i en större utsträckning 

sedan riskkapitalbolagen valde att köpa upp djursjukvårdsföretag.  
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Enligt Newman och Krzystofiak (1993) förändras arbetsuppgifternas innehåll efter ett 

företagsuppköp vilket kan påverka deras kvalité. Forskarna undersökte fem olika aspekter hos 

arbetsuppgifterna för att bilda sig en uppfattning om hur personalens arbetsuppgifter 

påverkades av uppköpet.  De fann att arbetsuppgifternas kvalité relativt sett hade minskat 

efter uppköpet. Bontis et al. (2011) anser dock att det är viktigt att arbetsuppgifterna har en 

hög upplevd kvalité för en ökad trivsel och tillfredsställelse med det dagliga arbetet. Utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna formulerade vi vår första hypotes. Dock fann vi att paired-

samples T-test visade på att det inte finns statistiskt signifikant skillnad före och efter, vilket 

innebär att vi förkastar hypotes 1. Våra resultat visar på att det inte finns ett samband i 

djursjukvården och motsätter sig tidigare forskning på ämnet uppköp av företag och 

arbetsuppgifter. 

4.3.2 Arbetsbelastning 

I vår andra hypotes förväntades personalen uppleva en högre arbetsbelastning efter 

riskkapital-uppköp av företag. Paired-samples T-test används återigen för att förklara om det 

finns ett statistiskt samband mellan en högre arbetsbelastning för personalen och 

riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvården. Då Cronbach´s Alpha visade en låg intern 

reliabilitet för temat Arbetsbelastning valde vi att genomföra paired-samples T-test för varje 

variabel/fråga enskilt istället för att addera dem i ett tema. Resultatet i paired-samples T-test 

visade att variabler som frågor om respondenten upplever en lagom hög arbetsbelastning före 

och efter riskkapitalbolagens uppköp visade ett medelvärde på 3,40 före uppköpet och 3,22 

efter uppköpet.  Detta innebär att medelvärdet har minskat vilket tolkas som att personalen 

upplever att de hade en mer lagom hög arbetsbelastning före riskkapitalbolagens uppköp och 

att arbetsbelastningen därmed upplevs ha ökat. För att studera om resultatet beror på slumpen 

har vi återigen utläst från Bilaga 2 att p-värdet ligger på 0,075. Detta är ett värde som är högre 

än 0,05 vilket innebär att medelvärdets minskning inte är statistiskt signifikant. Det finns 

därmed inget samband mellan riskkapitalbolagens företagsuppköp och en upplevd högre 

arbetsbelastning.  

 

Vid förfrågan om personalen upplever om de arbetar mer övertid nu än före 

riskkapitalbolagens uppköp visade paired-samples T-test att medelvärdet hade ökat från 2,95 

till 3,11. Detta innebär att personalen upplever att de oftare nu än före riskkapitalbolagens 

uppköp arbetar övertid. Därefter undersöktes signifikansnivån. Denna visade ett p-värde på 

0,132, vilket är över 0,05 och därmed är medelvärdet inte statistiskt signifikant.  Detta betyder 

att personalen upplever att de inte arbetar mer övertid efter riskkapitalbolagens uppköp av 

djursjukvården. 

 

Efter ett företagsuppköp kan omkonstrueringar ske genom till exempel nedlagda avdelningar 

och uppsägningar av personal på grund av anpassning till nya rutiner och strategier 

(Rodrigues & Child, 2010).  Shook och Roth (2011) menar att uppsägning av personal kan 

resultera i en högre arbetsbelastning i form av övertid för den kvarvarande personalen. 

Riskkapitalbolagens uppköp av företag kan leda till organisatoriska förändringar som kan 

skapa en upplevelse av högre arbetsbelastning och därmed stress (Ming-Chu, 2009; Fairfield-

Sonn et al., 2002). Den teoretiska litteraturen har lett fram till vår hypotes som lyder att 

personalen upplever en högre arbetsbelastning efter riskkapitalbolagens uppköp. Resultatet 

visade dock att frågorna om arbetsbelastning inte var statistiskt signifikanta vilket innebär att 

skillnaderna i medelvärdena berodde på slumpen. Därmed förkastar vi hypotes 2 och 

konstaterar att det inte finns en upplevd högre arbetsbelastning för personalen efter 

riskkapitalbolagens uppköp av de svenska djursjukvårdsföretagen. Detta rön motsätter sig 

tidigare forskning på området företagsuppköp och arbetsbelastning.  
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4.3.3 Engagemang 

Hypotes 3 påstår att personalen upplever ett minskat engagemang efter riskkapital-uppköp av 

företag. Inom temat Engagemang uppvisades en utmärkt intern reliabilitet med testet 

Cronbach´s Alpha (0,918 före respektive 0,931 efter) vilket möjliggjorde en addering av 

variablerna för undersökning av det genomsnittliga medelvärdet före och efter 

riskkapitalbolagens uppköp. Ett paired-samples T-test utfördes vilket resulterade i värdet 

4,0283 före uppköp respektive 3,5239 efter uppköp, en minskning med 0,5044. Denna 

minskning indikerar ett av personalen upplevt minskat engagemang efter riskkapitalbolagens 

uppköp av djursjukvårdsföretagen.  

Signifikansnivån i denna analys får ett värde på 0,000 och detta betyder att det är statistiskt 

säkerställt och inte beroende på slumpen att personalen upplever ett minskat engagemang på 

sin arbetsplats efter att den köpts upp av ett riskkapitalbolag. Hypotes 3 antas därmed och 

stöds av teorierna från tidigare forskning där en uppköpsprocess kan innebära ett minskat 

engagemang hos personalen beroende på att förändringen och bristen på information skapar 

osäkerhet, stress och förvirring (Schweizer & Patzelt, 2012; Yalabik, 2013; Yeh-Yun & Yu-

Chen, 2006).  

4.3.4 Arbetsplatsbyte 

I den fjärde hypotesen förväntas personalen uppleva en ökad vilja att byta arbetsplats efter 

riskkapitalbolags uppköp av företag. Då Cronbach´s Alpha visade en utmärkt intern 

reliabilitet inom temat Arbetsplatsbyte adderades variablerna för att få ett genomsnittligt 

medelvärde före och efter riskkapitalbolagens uppköp. Paired-samples T-test uppvisade en 

ökning av det genomsnittliga medelvärdet för temat Arbetsplatsbyte från 1,9823 till 2,5015.  

Det ökade medelvärdet kan tolkas som att personalen känner en ökad vilja att lämna företaget 

efter riskkapitalbolagens uppköp. p-värdet visar på att den statistiska signifikansnivån 

hamnade på 0,000 för temat Arbetsplatsbyte. Värdet är under 0,05 vilket innebär att 

skillnaden inte beror på slumpen utan att det finns ett statistiskt samband. 

 

Riskkapitalbolagens uppköp av företag kan påverka personalens engagemang. Om 

engagemanget påverkas i en negativ riktning det vill säga att personalen upplever ett minskat 

engagemang efter ett företagsuppköp finns det en risk att det uppstår en ökad vilja att byta 

arbetsplats (Kyei-Poku & Miller, 2013). En ökad vantrivsel och ökad stress på grund av 

oanade konsekvenser och dålig kommunikation skapar många gånger tankar på att säga upp 

sig (Covin et al., 1996; Sanda & Adjei-Benin, 2011). Vi har formulerat hypotes 4 utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna och förmodar att det ska uppstå en upplevd ökad vilja att byta 

arbetsplats efter riskkapitalbolagens företagsuppköp. Eftersom vi fann att det fanns ett 

statistiskt samband antar vi därmed hypotes 4. Riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvården 

har ökat personalens vilja att byta arbetsplats. Detta resultat rimmar även med tidigare studier 

i ämnet. 

4.3.5 Rekrytering 

Även hypotes 5 formulerades i form av ett påstående där vi förväntade oss att personalen 

upplever en ökad rekrytering efter ett riskkapitaluppköp. De egenkonstruerade frågorna inom 

temat Rekrytering uppvisade en intern reliabilitet med Cronbach´s Alpha-koefficienten 0,820 

för före-frågor respektive 0,751 för efter-frågor och möjliggjorde en gruppering av frågorna 

för medelvärdesanalys med paired-samples T-test. Resultatet blev 2,8820 för före-frågor och 

3,5634 för efter-frågor, således en ökning av medelvärdet med 0,6814 med betydelsen att 

personalen upplever en ökning av rekryteringen på arbetsplatsen efter ett uppköp av 

riskkapitalbolag. Detta resultat kunde också säkerställas statistiskt genom att konstatera att 

prövningen av signifikansnivån visade ett p-värde på 0,000.  
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Vid formuleringen av vår femte hypotes sammanfattades teorier utvecklade av bland andra 

Goossens et al. (2008), vilka menade att den högre tillväxten hos riskkapitalfinansierade 

uppköp berodde på att riskkapitalbolagen hade mer kapital att röra sig med och därmed kunde 

rekrytera personal istället för att friställa. McGuckin och Nguyen (1995) påvisade fler 

arbetstillfällen och en högre kvalité på arbeten på grund av att företagsuppköpet hade medfört 

rekrytering av personal. Riskkapitalbolagen kunde bistå med rekryteringen genom att med 

hjälp av sina nätverk hitta passande personal för att kunna utveckla företaget ytterligare 

(Large & Muegge, 2008; Hellman & Puri, 2002). Vår femte hypotes antas därmed då 

analysen visar att personalen upplevt en ökad rekrytering på sin arbetsplats efter att den blivit 

uppköpt av riskkapitalbolag, samt att denna ökning inte beror på slumpen utan är statistiskt 

säkerställd. De tidigare teoretiska studierna inom detta ämne visar på samma resultat. 

4.3.6 Uppsägning 

I den sjätte och sista hypotesen förväntades personalen uppleva ökade uppsägningar efter 

riskkapital-uppköp av företag. På grund av för låga Cronbach´s Alpha-koefficienter vid 

grupperingen av frågorna i detta tema valde vi här att, i likhet med avsnittet Arbetsbelastning, 

i stället analysera frågorna separat med följande resultat: 

 

Frågorna: ”Jag var/ är orolig över att bli uppsagd” gav i paired-samples T-testet ett före-värde 

på 1,34 och efter-värde på 1,65, det vill säga en ökning med 0,31. Signifikansen var i detta 

fall 0,002 enligt Bilaga 2, p-värdet är lägre än 0,05 och innebär att sambandet inte är 

slumpmässigt utan statistiskt signifikant. Detta indikerar att personalen upplever en ökad oro 

för att bli uppsagd efter att riskkapitalbolag köpt upp företaget personalen arbetar på.  

 

”Jag kände/känner mig trygg i min arbetssituation” gav i samma t-test före-värde 4,07 och 

efter-värde 3,50, en minskning med 0,57. Signifikansen här var 0,000 och det kan konstateras 

att det är statistiskt säkerställt att personalen upplever en minskad trygghet i sin 

arbetssituation efter att företaget blivit uppköpt av riskkapitalbolag. 

 

”Min arbetsplats sade upp/ har sagt upp personal….” gav före-värde 1,68 och efter-värde 1,99 

på paired samples T-test vilket är en ökning med 0,31. För att tolka om resultatet var 

slumpmässigt eller inte kunde vi från Bilaga 2 utläsa att p-värdet var 0,021 vilket är väl under 

0,05 gränsen och sammanfattningsvis fastställs sambandet inte bero på slumpen. Personal på 

riskkapitalbolag-uppköpta djurkliniker och djursjukhus upplever därmed att uppsägningen av 

personal har ökat efter att ett uppköp skett. 

 

Uppsägningarna ökar snabbt de fyra första åren efter ett riskkapitaluppköp av företag (Cressy 

et al., 2011). Gottschalg, 2007 menade att för att kunna bli mer konkurrenskraftiga ökade 

företag som haft ett kombinerat tillväxt och omstruktureringsfokus uppsägningarna med det 

dubbla jämfört med de företag som endast hade fokus på tillväxt. Om ledningen i ett 

riskkapitaluppköpt företag byts ut är risken för uppsägningar större (Taylor, 2007) och enligt 

Lichtenberg och Siegel (1990) sägs personalen ofta upp direkt efter att företaget köpts upp. 

Den teoretiska forskningen visar således på ett samband mellan uppsägning av personal och 

riskkapitaluppköp av företag och har utmynnat i formuleringen av hypotes 6, att personalen 

upplever en ökad uppsägning efter riskkapital-uppköp av företag. Vår undersöknings resultat 

visar att alla tre frågorna var statistiskt signifikanta och inte beror på slumpen, vi drar därför 

slutsatsen att vår sjätte hypotes kan accepteras och samstämmer med tidigare teorier på 

området.   
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5. Slutsats  

_________________________________________________________________________________ 
 

Vår problemformulering skall besvaras och syftet skall uppfyllas genom att presentera de 

slutsatser vi har funnit i analysens resultat. Vi kommer att diskutera och resonera kring våra 

resultat och avsluta med att ange vårt bidrag till forskningen och förslag till vidare forskning 

inom ämnet.  
__________________________________________________________________________________ 
 

5.1 Återkoppling till syfte och problemformulering 

Riskkapitalbolagen har på kort tid strukturerat om den svenska djursjukvården till två stora 

kedjor vilka båda fokuserar på att prestera högkvalitativ vård och effektivisera processer så 

långt det är möjligt. De humana faktorerna har förbisetts till förmån för lönsamhet och en 

strävan för riskkapitalbolagen att skapa vinster att ta ut vid sin planerade exit (Cartwright et 

al., 2007; Cartwright & Cooper 1993). Vårt syfte var att analysera effekterna av den snabba 

utvecklingen och skapa en förståelse genom att studera arbetsmiljön och tillfråga personalen 

om deras upplevelser av riskkapitalbolagens uppköp av deras arbetsplatser. Tidigare studier 

har visat att företagsuppköp påverkar personalens arbetsmiljö och skapar effekter vare sig de 

upplevs som bättre eller sämre. Med detta som bakgrund utvecklade vi en 

problemformulering som lyder enligt följande: 

 

Vad blir effekterna för personalens arbetsmiljö i svenska djursjukvårdsföretag som köpts upp 

av riskkapitalbolag?  

5.2 Slutsats och diskussion 

Ett arbetskontrakt kan i många gånger förändras för personalen efter att ett företag blir 

uppköpt och arbetsuppgifternas innehåll kan många gånger påverkas och förändras som en 

effekt av denna omstrukturering (Sanda & Adjei-Benin, 2011). Vår första hypotes 

formulerades ur teorierna om att företagsuppköp och ägarförändring leder till försämrad 

kvalité på arbetsuppgifterna för personalen (Newman & Krzystofiak, 1993; Cartwright & 

Cooper, 1993). Vår studie visar att personalen i djursjukvården upplever att kvalitén på 

arbetsuppgifterna är relativt oförändrade efter riskkapitalbolagens uppköp. Vi anser att en 

anledning till att personalen upplever att arbetsuppgifterna inte har förändrats nämnvärt kan 

bero på att riskkapitalbolagens uppköp är ett fenomen som har skett på senare år. De först 

uppköpta djursjukhusen och djurklinikerna har ägts i två och ett halvt år av 

riskkapitalbolagen. En del av de uppköpta företagen har endast varit ägda av 

riskkapitalbolagen i några månader. Det kan ta tid för förändringar att ske och därmed för 

effekter såsom nya arbetsförutsättningar att synas. Detta är i enlighet med Seo och Hills 

(2005) argument att ett företagsuppköp är en process som sker i flera steg. Det tar tid innan 

effekter stabiliseras och accepteras. Ännu en anledning till resultatet kan bero på att 

Jordbruksverket reglerar behörigheter och legitimationer hos djursjukvårdspersonal och vi 

menar att riskkapitalbolagens omstruktureringsplaner över till exempel arbetsuppgifter kan ta 

längre tid att implementera. 

   

Ett av riskkapitalbolagens mål är att generera vinster för att därmed göra exit enligt Sapienza 

et al. (1994). Rodrigues och Child (2010) menar att dessa mål kan uppnås genom 

nedstängning av avdelning eller uppsägning och därmed ge högre arbetsbelastning, vilket 

också överensstämmer med Shook och Roths (2011) argument att högre arbetsbörda kan 

uppstå då kvarvarande personal utför uppsagd personals arbete. I vår andra hypotes förväntar 

vi att strävan efter att få hög avkastning kan påverka personalen genom att besparingar kan 
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generera en högre arbetsbelastning. Vår studie visar dock att effekten arbetsbelastning inte har 

påverkats efter riskkapitalbolagens uppköp. Inom djursjukvården har personalen en viktig roll 

och arbetet är kunskapskrävande, därmed anser vi att riskkapitalbolagen inte kan förändra 

arbetets innehåll i en större utsträckning. Den slutsats som kan dras är att arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter, det vill säga det organisatoriska interna arbetet håller sig förhållandevis intakt 

och planerade förändringar inte har implementerats ännu.  

 

Allen och Meyer (1990) diskuterar att ett känslomässigt engagemang för sitt företag innebär 

att personalen upplever att företagets värderingar och de egna värderingarna är snarlika. Kyei-

Poku och Miller (2013) bygger vidare på resonemanget och anser att personalens 

känslomässiga engagemang kan påverkas negativt efter ett företagsuppköp. Riskkapitalstyrda 

företag tenderar att nedprioritera de humana faktorerna till förmån för eget intresse enligt 

Taylor (2007) vilket leder till bristande engagemang. Det är viktigt att personalen involveras 

och hinner få tillräckligt mycket information för att inte engagemanget ska minska (Yalabik, 

2013). Hypotes 3 bygger på dessa teorier och resultatet av T-testet visar på en minskning av 

engagemanget och således ett accepterande av hypotesen. Vi drar slutsatsen att uppköpet av 

företaget inte mottagits positivt av personalen eftersom engagemanget minskat påtagligt. En 

anledning till detta kan vara dålig kommunikation från de nya ägarna.  Det kan också bero på 

att personalen motsätter sig förändringar och uppköp av deras arbetsplats på grund av goda 

relationer med de gamla ägarna. Nikolaou et al. (2011) anser att personalens förtroende för 

ledningens kompetens är viktigt och ökar engagemanget för företaget hos personalen. Vi 

menar att djursjukvården har köpts upp av riskkapitalbolag med bevisligen god kompetens att 

driva och vidareutveckla företaget. Däremot saknar de nya ägarna kunskap inom området 

veterinärmedicin vilket kan vara en anledning till att personalen inte uppskattar de nya ägarna. 

Den fjärde hypotesen bygger på argumentet på att ett lägre känslomässigt engagemang hos 

personalen genererade lägre arbetstrivsel och ökade viljan att byta arbetsplats (Kyei-Poku & 

Miller, 2013). Respondenterna i vår studie har varit med om hela uppköpsprocessen vilket 

enligt Covin et al. (1996) kan leda till högre skepticism hos personalen efter 

företagsuppköpet. Detta beror på att personal som upplevt hela processen kan jämföra 

skillnader före och efter till skillnad från personal som anställts under eller efter uppköpet. 

Vår studie visar att personalen upplever en ökad vilja att byta arbetsplats efter 

riskkapitalbolagens uppköp, vilket vi menar beror på det minskade engagemanget.  

 

Riskkapital-finansierade uppköp ökar rekryteringen, menar Goossens et al. (2008) och även 

McGuckin et al.´s (1998) studie visade på en snabbare ökning av rekrytering i de uppköpta 

företagen jämfört med icke-uppköpta företag. Vår femte hypotes formulerades utefter bland 

annat dessa författares teorier och resultatet av vår studie visade att teorierna stämmer. 

Personalen upplever att rekryteringen har ökat efter riskkapital-uppköp av företag. Vi drar 

slutsatsen att anledningen till detta kan vara att ledningen är tvingade att söka ny personal då 

några har valt att byta arbetsplats efter ägarbytet. Det kan också bero på att ledningen vill öka 

spetskompetensen för att kunna uppnå målen att vara marknadsledande. Enligt Hellman och 

Puri (2002) använder sig riskkapitalbolagen av sina nätverk vid rekryteringen. Vår åsikt är att 

det innebär en snedvriden konkurrenssituation inom djursjukvården då de riskkapitalägda 

koncernerna nu är nordiskt utbredda och därmed har större möjlighet att rekrytera internt. De 

har samtidigt mer finansiella möjligheter att locka till sig specialister och kompetent personal 

än vad de mindre fristående aktörerna har.  Resultatet av vår sjätte hypotesprövning visar 

dock i enlighet med de uppställda teorierna att personalen upplever en ökad uppsägning efter 

riskkapital-uppköp av företag. Lichtenberg och Siegel (1990) förklarar detta med att 

uppsägningar av personal oftast sker direkt efter att företaget köpts upp. Detta anser vi även 

här sammanhänger med ledningens lönsamhetssträvan och strategiska mål samt är den del 

som går snabbast att implementera. Vi tolkar att balansen av personal i de uppköpta 

djursjukvårdsföretagen är god trots att både uppsägning och rekrytering upplevs ha ökat. 

Arbetsbelastningen upplevs inte ha förändrats, vilket även det visar på att balansen är god.  
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Om vi tittar på vårt urval från tabell 2 kan vi konstatera att 40 % av våra respondenter har 

stannat 11 år eller mer på sin arbetsplats. Detta tyder på att personalen trivs och är engagerade 

i sitt arbete. En konsekvens av riskkapitalbolagens uppköp är att det har skapats en ökad vilja 

att byta arbetsplats, en ökad uppsägning och rekrytering inom djursjukvården och därmed en 

hög personalomsättning. Enligt Pepe (2010) är personalen en viktig resurs, och i en 

konkurrenskraftig värld är det viktigt att behålla duktig personal och att ha en låg 

personalomsättning för att spara på direkta och indirekta kostnader. Riskkapitalbolagens mål 

är att göra vinster, göra exit och därmed få en hög avkastning. (Sapienza et al., 1994). Vi 

anser därmed att riskkapitalbolagens mål inom djursjukvården lättare hade kunnat uppnås 

med en stadigvarande personalstyrka.  

5.3 Forskningsbidrag 

Vi har i vår studie bidragit med forskning om riskkapitalbolags uppköp av företag i 

djursjukvården och på personalens upplevelser av arbetsmiljöförändringar efter dessa uppköp. 

Koncernernas snabba konsolidering och omstruktureringen av den svenska djursjukvården har 

lett till stora diskussioner inom branschen men även uppmärksammats i media och press. Det 

har spekulerats mycket om vad denna ägarförändring får för effekter för personal och företag 

inom djursjukvården, men dock finns det inte studier som tidigare har uppmärksammat 

problematiken.  Vi anser att vi bidragit med en ökad förståelse för de effekter som uppstår för 

personalens arbetsmiljö efter riskkapitalbolagens uppköp av den svenska djursjukvården.  

 

Resultaten visar att effekterna arbetsuppgifter och arbetsuppgifter inte har påverkats i en 

större utsträckning. Detta bidrar med en förståelse för det organisatoriska arbetet. Effekterna 

engagemang, arbetsplatsbyte, rekrytering och uppsägning har påverkats av 

riskkapitalbolagens uppköp. Resultaten kan utnyttjas av riskkapitalbolag för att utvärdera 

arbetssituation för personal och företag som står inför ett företagsuppköp. 

5.4 Implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Vi har genomfört en studie nästan tre år efter att riskkapitalbolagen började visa intresse för 

den svenska djursjukvården. Om några år är det möjligt att ännu fler djursjukhus och kliniker 

har blivit uppköpta av riskkapitalbolagen. Därmed är det intressant att genomföra en liknande 

studie om några år för att beskriva om det finns markanta förändringar i effekterna som 

undersökts. Med andra ord är det intressant att studera om tidsperspektivet kan vara en 

förklarande faktor för arbetsmiljön inom djursjukvården. 

 

Vi har beskrivit sex effekter för personalens arbetsmiljö, arbetsuppgifter, arbetsbelastning, 

engagemang, arbetsplatsbyte, rekrytering samt uppsägning.  Det finns många fler effekter som 

studerar personalens psykosociala arbetsmiljö. Till exempel kan en forskare i vidare studier 

förklara om det finns någon effekt på personalens arbetsprestationer efter riskkapitalbolagens 

uppköp av djursjukvården. 

 

Riskkapitalbolagens uppköp har även spridit sig till de övriga nordiska länderna såsom Norge 

och Danmark. Det är av intresse att titta på vilka effekter som har uppstått för personalen i 

djursjukvårdsföretagen i dessa länder efter riskkapitalbolagens uppköp. Har det uppstått 

liknade effekter för personalens arbetsmiljö som i Sverige eller finns det en skillnad? 

 

Vi fokuserade främst på att titta på effekter på personalens arbetsmiljö efter 

riskkapitalbolagens uppköp. De respondenter som svarade på våra frågor är de som arbetade 

både före och efter uppköpet. Ett perspektiv på studien är att jämföra arbetsmiljö på 

djursjukhus och djurkliniker i uppköpta respektive icke-uppköpta företag.  
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En kvantitativ studie har genomförts vilket har möjliggjort en generalisering av våra resultat i 

djursjukhusen och djurklinikerna. För att få en djupare förståelse om personalens upplevelser 

av arbetsmiljön efter riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvården skulle det vara intressant 

att genomföra en kvalitativ studie.  Denna form av studie fångar upp känslor och tankar på ett 

djupare plan och visar på ytterligare nyanser. 
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Bilaga 1. Cronbach´s Alpha    sid 1(4) 

 

      
Tema Arbetsuppgifter (efter uppköp) 

 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,626  Antal item= 5      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics         

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Kunskap Efter 17,17 4,677 ,244 ,629 

Utföra Efter 17,02 4,660 ,316 ,604 

Betydelsefull Efter 17,05 4,194 ,507 ,532 

Feedback Efter 17,96 3,239 ,422 ,560 

Beslut Efter 17,53 3,180 ,491 ,508 

 

 

Tema Arbetsuppgifter (före uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,762  Antal item= 5      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Kunskap Före 17,22 5,942 ,436 ,749 

Utföra Före 17,06 5,666 ,563 ,713 

Betydelsefull Före 17,12 5,335 ,623 ,691 

Feedback Före 17,88 4,949 ,493 ,740 

Beslut Före 17,49 4,752 ,587 ,699 

 

 

Tema Arbetsbelastning (efter uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,444  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics         

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Lagom Efter 5,4513 4,053 ,350 ,226 

Reverse Övertid Efter 5,7788 3,906 ,324 ,257 

Reverse Öppettid Efter 6,1150 3,799 ,168 ,570 

 



 

      Sid 2(4)

     

Tema Arbetsbelastning (före uppköp)  

Reliabilitet 

    Cronbach´s Alpha= ,328  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics         

  Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Lagom Före 5,9204 4,163 ,137 ,333 

Reverse Övertid Före 6,2655 3,304 ,316 -,011
a
 

Reverse Öppettid Före 6,4513 3,071 ,131 ,402 

 

Tema Engagemang (efter uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,931  Antal item= 5      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Värdefullt Efter 14,13 17,884 ,814 ,915 

Glad Efter 14,22 18,085 ,808 ,917 

 Framtid Efter 14,12 17,288 ,818 ,915 

Rekomm Efter 14,19 17,533 ,817 ,915 

Betydelsef Efter 13,81 17,533 ,826 ,913 

 

 

Tema Engagemang (före uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,918  Antal item= 5      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Värdefullt Före 16,33 11,454 ,777 ,903 

Glad Före 16,08 11,36 ,840 ,890 

Framtid Före 15,98 11,768 ,759 ,906 

Rekomm Före 16,19 10,819 ,823 ,893 

Betydelsef Före 15,98 11,91 ,753 ,907 

 



 

      Sid 3(4) 

Tema Arbetsplatsbyte (efter uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,916  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics         

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Sluta arb Efter 4,80 6,556 ,909 ,813 

Söka annat Efter 4,89 6,899 ,822 ,886 

Lämna Efter 5,32 7,362 764 ,932 

 

 

  

Tema Arbetsplatsbyte (före uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,916  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Sluta arb Före 3,84 5,153 ,890 ,829 

Söka annat Före 3,88 5,156 ,874 ,843 

Lämna Före 4,17 6,159 ,737 ,952 

 

 

 

Tema Rekrytering (efter uppköp)  

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,751  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Söker ny pers Efter 7,30 6,141 ,566 ,683 

Rekrytering Efter 6,57 6,516 ,618 ,626 

Nya kollegor Efter 7,51 6,466 ,555 ,693 

 

 

 

 



 

      sid 4(4) 

 

Tema Rekrytering (före uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,820  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Söker ny pers Före 5,72 6,508 ,620 ,804 

Rekrytering Före 5,38 5,291 ,771 ,645 

Nya kollegor Före 6,19 6,497 ,638 ,787 

 

 

Tema Uppsägning (efter uppköp) 

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,535  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics         

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Reverse Oro uppsägn Efter 7,5133 5,145 ,465 ,302 

Trygg Efter 8,3540 4,409 ,370 ,394 

Reverse Uppsagda Efter 7,8496 4,647 ,249 ,617 

 

 

Tema Uppsägning (före uppköp)  

Reliabilitet 
    Cronbach´s Alpha= ,461  Antal item= 3      Totalt antal case= 113 

     Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Reverse Oro uppsägn Före 8,3894 3,508 ,423 ,218 

Trygg Före 8,9823 2,875 ,286 ,362 

Reverse Uppsagda Före 8,7345 2,893 ,205 ,539 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  Paired-samples T-test    sid 1(1) 

 

Grupperade teman 

  
Paired Samples Test 

   N=113 
      

  
Medelvärde Medelvärde t df Sig. (2-tailed) 

Par 1 Arbetsuppgifter Före 4,3381         

  Arbetsuppgifter Efter 4,3363 0,00177 0,038 112 ,970 

Par 2 Engagemang Före 4,0283         

  Engagemang Efter 3,5239 0,50442 4,648 112 ,000 

Par 3 Arbetsplatsbyte Före 1,9823         

  Arbetsplatsbyte Efter 2,5015 -0,51917 -3,948 112 ,000 

Par 4 Rekrytering Före 2,8820         

  Rekrytering Efter 3,5634 -0,68142 -6,333 112 ,000 

       
 

 

Ogrupperade Teman 

Par 1-3 avser Arbetsbelastning 

Par 4-6 avser Uppsägning 

       

  
Paired Samples Test 

   N=113 
      

  
Medelvärde Medelvärde t df Sig. (2-tailed) 

Par 1 Lagom Före 3,40         

  Lagom Efter 3,22 0,177 1,799 112 ,075 

Par 2 Övertid Före 2,95         

  Övertid Efter 3,11 -0,159 -1,519 112 ,132 

Par 3 Öppettid Före 3,13         

  Öppettid Efter 3,44 -0,310 -4,102 112 ,000 

Par 4 Oro uppsägn Före 1,34         

  Oro uppsägn Efter 1,65 -0,319 -3,186 112 ,002 

Par 5 Trygg Före 4,07         

  Trygg Efter 3,50 ,566 4,241 112 ,000 

Par 6 Uppsagda Före 1,68         

  Uppsagda Efter 1,99 -0,310 -2,348 112 ,021 

       

       

       

       

        



 

Bilaga 3. Följebrev till enkätutskick    sid 1(1) 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Djursjukvårdsbranschen i Sverige har på kort tid omstrukturerats på grund av 

riskkapitalbolagens uppköp av djurkliniker och djursjukhus. Koncernerna äger nu mer än 

hälften av den svenska privata djursjukvården. 

 

Vi vill i vår magisteruppsats på Högskolan i Halmstad undersöka förändringar i arbetsmiljön 

och söker dig som fortfarande är anställd på samma djurklinik/ djursjukhus som du var 

anställd på innan den köptes upp av ett riskkapitalbolag. Vi skulle vara väldigt tacksamma om 

du vill delta i vår studie genom att svara på några frågor. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara 

och frågorna handlar om dina upplevelser av din arbetsplats före och efter uppköpet. Dina 

svar kommer betyda mycket för oss i vår undersökning och analys och vi är oerhört 

tacksamma för att du tar dig tid för detta. 

 

Vi vill passa på att understryka att all medverkan i undersökningen är 100 % konfidentiell. 

Dina svar kommer inte att delges till någon annan, vare sig på eller utanför din arbetsplats. 

Dina individuella svar kommer inte heller att presenteras i några sammanhang. Vi kommer 

endast att sammanställa aggregerade resultat baserat på svaren och inga företagsnamn 

kommer att presenteras i dessa sammanställningar. 

 

Vår handledare är Jonas Gabrielsson. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss på 

ninper10@student.hh.se 

 

 

Enkäten nås genom att klicka på länken nedan. 

 

(länk) 

 

 

Vi tackar för din hjälp! 

 

Vänliga hälsningar 

Nina Persson och Sandra Jelic 

 

 



 

Bilaga 4. Påminnelse enkätutskick    sid 1(1) 

 

 

 

Hej! 

För några dagar sedan fick du en förfrågan att vara med i en enkätundersökning angående 

riskkapitalbolagens uppköp av djurkliniker och djursjukhus. Enkäten ingår i vår 

magisteruppsats på Högskolan i Halmstad och vi vill undersöka förändringar i arbetsmiljön 

för dessa arbetsplatser. Vi har fått positiv respons och är väldigt glada för detta och nu vill vi 

väldigt gärna få ta del av även dina åsikter! 

 

Vi söker dig som fortfarande är anställd på samma djurklinik/ djursjukhus som du var anställd 

på innan den köptes upp av ett riskkapitalbolag (som ex Evidensia, Djursjukhusgruppen). Vi 

skulle vara väldigt tacksamma om du vill delta i vår studie genom att svara på några frågor. 

Enkäten tar 5-10 minuter att besvara och frågorna handlar om dina upplevelser av din 

arbetsplats före och efter uppköpet. Dina svar kommer betyda mycket för oss i vår 

undersökning och analys och vi uppskattar oerhört att du tar dig tid för detta. 

 

Du har fått det här mailet då du är medlem i RAID. Vi vill passa på att understryka att all 

medverkan i undersökningen är 100 % konfidentiell. Dina svar kommer inte att delges till 

någon annan, vare sig på eller utanför din arbetsplats. Dina individuella svar kommer inte 

heller att presenteras i några sammanhang. Vi kommer endast att sammanställa aggregerade 

resultat baserat på svaren och inga företagsnamn kommer att presenteras i dessa 

sammanställningar. 

 

Om du inte tillhör kategorin vi söker enligt ovan ber vi dig vänligen bortse från detta mail. 

Om du vill får du gärna svara på detta mail och ange anledningen till att du inte vill delta i 

enkäten, detta underlättar för oss i vår bortfalls-analys. 

 

Vår handledare är Jonas Gabrielsson. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss på 

ninper10@student.hh.se 

 

Enkäten nås genom att klicka på länken nedan. 

 

(länk) 

 

 

Vi tackar för din hjälp! 

 

 

Vänliga hälsningar 

Nina Persson och Sandra Jelic 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. Enkät     sid 1(5) 

 

 
Stort tack för att du tar dig tid att besvara vår enkät! 

Vi vill studera om riskkapitalbolagens uppköp av djursjukvårdsbranschen medfört 

förändringar i arbetsmiljön på din arbetsplats.  

Svaren kommer att behandlas 100 % konfidentiellt och kommer inte kunna kopplas till 

dig eller var du arbetar. Ingen utomstående kommer kunna få ta del av dina 
individuella svar.  

Dina svar betyder mycket för vår studie.  

Tryck på knappen nedan för att börja! 

  

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1.  Jag är 

 
Man 

 
Kvinna 

_________________________________________________________________________________ 

 2.  Ålder 

            Hur gammal är du?     

                   
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 3.  Vad är din yrkestitel? 

 

--Välj svarsalternativ— 

Leg Veterinär 

Leg Djursjukskötare 

Djurvårdare utökad nivå 

Djurvårdare 

Biomedicinsk Analytiker (BMA) 

Övrig personal 

_______________________________________________________________________ 

 4.  Hur många år har du arbetat på din arbetsplats? 

    



 

 5.  Vänligen ange din arbetsplats och ort  2(5)

    

    

 

 

  

8. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

 Vänligen svara på följande påståenden:  

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Mina arbetsuppgifter kräver mycket kunskap för att genomföras 
     

Jag kan utföra mina arbetsuppgifter från början till slut 
     

Mina arbetsuppgifter känns betydelsefulla 
     

Jag får tillräckligt mycket feedback från mina kollegor om mitt utförda 
arbete      

Jag kan fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet 
     

 

8. Tänk dig nu in i hur din arbetssituation och dina arbetsuppgifter var före 
 din arbetsplats fick ny ägare. 

      Hur upplevde du dina arbetsuppgifter innan din arbetsplats blev uppköpt? 

 Vänligen svara på följande påståenden:  

 
1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Mina arbetsuppgifter krävde mycket kunskap för att genomföras 
     

Jag kunde utföra en arbetsuppgift från början till slut 
     

Mina arbetsuppgifter kändes betydelsefulla 
     

Jag fick tillräckligt mycket feedback från mina kollegor om mitt utförda 
arbete      

Jag kunde fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet 
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

      3(5) 

 8.  Hur upplever du din arbetsbelastning? 

      Vänligen svara på följande påståenden: 

 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

      

Jag har lagom hög arbetsbelastning 
     

Jag får ofta arbeta övertid 
     

Jag upplever att vi har långa öppettider 
     

______________________________________________________________________ 

 9.  Tänk dig återigen in i hur det var före din arbetsplats fick ny ägare.  

 Hur upplevde du din arbetsbelastning innan din arbetsplats blev uppköpt? 

 Vänligen svara på följande påståenden: 

 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag hade lagom hög arbetsbelastning 
     

Jag fick ofta arbeta övertid 
     

Jag upplever att vi hade långa öppettider 
     

 

 10.  Vänligen svara på följande påståenden kopplat till dina känslor för 

 företaget och din arbetsplats 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag anser att mina värderingar och detta företags värderingar är 
väldigt snarlika      

Jag är verkligen glad att jag valde att arbeta på detta företag istället 
för andra företag.      

Jag bryr mig verkligen om detta företags framtid 
     

Jag skulle inte tveka att rekommendera detta företag som en bra 
arbetsplats      

Mitt arbete på det här företaget ger mig en känsla av att jag gör något 
betydelsefullt      

 

 11.  Vänligen svara på följande påståenden kopplat till dina känslor för 

 företaget och din arbetsplats innan din arbetsplats blev uppköpt: 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag anser att mina värderingar och detta företags värderingar var 
väldigt snarlika      

Jag var verkligen glad att jag valde att arbeta på detta företag istället 
för andra företag.      



 

Jag brydde mig verkligen om det här företagets framtid 
     

Jag tvekade inte att rekommendera detta företag som en bra 
arbetsplats      

Mitt arbete på det här företaget gav mig en känsla av att jag gjorde 
något betydelsefullt      

 

 

 12.  Överväger du arbetsplatsbyte? 

 Vänligen svara på följande påståenden: 

 
1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag funderar ofta på att sluta arbeta för detta företag 
     

Jag funderar på att söka ett annat arbete hos en ny arbetsgivare 
     

Det är troligt att jag kommer att lämna företaget inom ett år 
     

  

                 13.  Övervägde du arbetsplatsbyte innan din arbetsplats blev uppköpt?
 Vänligen svara på följande påståenden: 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag funderade ofta på att sluta arbeta för detta företag 
     

Jag funderade på att söka ett annat arbete hos en ny arbetsgivare 
     

Det var troligt att jag skulle lämna företaget inom ett år innan 
uppköpet      

 
 

  14.  Hur upplever du rekryteringen på din arbetsplats i nuläget? 

 Vänligen svara på följande påståenden: 

 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Min arbetsplats söker aktivt efter ny personal 
     

Min arbetsplats har rekryterat personal under de sex senaste 
månaderna      

Jag arbetar ständigt med nya kollegor på min arbetsplats 
     

 

 15.  Hur upplevde du rekryteringen på din arbetsplats innan din arbetsplats 

 blev uppköpt? 

 Vänligen svara på följande påstående: 

 
1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Min arbetsplats sökte aktivt efter ny personal 
     

Min arbetsplats rekryterade personal under de sex sista månaderna 
innan uppköpet      

Jag upplever att jag ständigt arbetade med nya kollegor 
     

     



 

      5(5) 

16.  Vänligen svara hur du upplever följande påståenden: 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag är orolig över att bli uppsagd 
     

Jag känner mig trygg i min arbetssituation 
     

Min arbetsplats har sagt upp personal under de sex senaste månaderna 
     

 

 17.  Tänk dig återigen in i hur det var före din arbetsplats bytte ägare. 

 Vänligen svara hur du upplevde följande påståenden innan din arbetsplats 

 blev uppköpt: 

 

1= (instämmer inte alls)    5= (instämmer helt) 

  1 2 3 4 5 

Jag var orolig över att bli uppsagd 
     

Jag kände mig trygg i min arbetssituation 
     

Min arbetsplats sade upp personal under de sex senaste månaderna 
innan uppköpet      

 

  18.  Enkäten är färdig, tack för dina svar! 

         Vill du ta del av resultaten? 

 

 
Ja 

 
Nej 

 

 

 

  



 

Bilaga 6. Av riskkapitalbolagen uppköpta djurkliniker och djursjukhus 1(2) 

 

AV DJURSJUKHUSGRUPPEN UPPKÖPTA DJURSJUKHUS I SVERIGE, 10 st 

(Djursjukhusgruppen, 2013) 

 

Djursjukhuset Albano 

Djursjukhuset Hund & Katt 

Djursjukhuset i Hässleholm 

Djursjukhuset i Jönköping 

Falu Djursjukhus 

Kalmar Djursjukhus 

Läckeby Djursjukhus 

Norsholms Djursjukhus 

Regiondjursjukhuset Bagarmossen 

Västra Djursjukhuset Göteborg 

 

 

AV DJURSJUKHUSGRUPPEN UPPKÖPTA DJURKLINIKER I SVERIGE, 17 st 

(Djursjukhusgruppen, 2013) 

 

Arboga Djurklinik 

Borgholms Djurklinik 

Borlängekliniken 

Djurdoktorn i Linköping 

Eksjö Djurklinik 

Emmaboda Djurklinik 

Färjestadens Djurklinik 

Gärdets Djurklinik 

Habo Djurklinik 

Hund och Kattkliniken i Bista 

Högsby Djurklinik 

Kneippens Veterinärpraktik 

Ludvikakliniken 

Nybro Djurklinik 

Nässjö Djurklinik 

Torsås Djurklinik 

Veterinärhuset i Värnamo 
 

 

AV EVIDENSIA UPPKÖPTA DJURSJUKHUS, 11 st  + HÄSTSJUKHUS, 3 st 

(Evidensia, 2013) 

 

Djursjukhuset Annalysen, Örebro 

Djursjukhuset Göteborg 

Djursjukhuset Karlstad 

Djursjukhuset Malmö 

Djursjukhuset Norra Halland, Kungsbacka 

Djursjukhuset Västerort 

Djursjukhuset Växjö 

Specialistdjursjukhuset Helsingborg 

Specialistdjursjukhuset Strömsholm 

Södra Djursjukhuset Kungens Kurva 

Valla Djursjukhus Linköping 



 

Hästsjukhuset Stav, Tungelsta    2(2) 

Specialisthästsjukhuset Helsingborg     

Specialisthästsjukhuset Strömsholm 

 

AV EVIDENSIA UPPKÖPTA DJURKLINIKER, 30 st + HÄSTKLINIKER 14 st 

(Evidensia, 2013) 

 

Djurkliniken Arninge, Täby 

Djurkliniken Djurverkstaden i Arvika 

Djurkliniken Eskilstuna 

Djurkliniken Farsta 

Djurkliniken Frölunda 

Djurkliniken Gefle 

Djurkliniken Göteborg City 

Djurkliniken Karlskoga 

Kristianstad Veterinärmottagning 

Kristianstad Djurklinik, Lillö 

Kristinehamns Smådjursklinik 

Djurkliniken Kungsbacka 

Djurkliniken Kungälv 

Djurkliniken Hund & Katthälsan Kållered 

Djurkliniken Köping 

Djurkliniken Ljusdal 

Djurkliniken Mölndal 

Djurkliniken Norrköping 

Djurkliniken Nyköping 

Djurkliniken Näset, Höllviken 

Djurkliniken Roslagstull 

Djurkliniken Sandviken 

Djurkliniken Trelleborg 

Djurkliniken Västerås 

Djurkliniken Djurdoktorn Västerås     

Djurkliniken Ystad 

Djurkliniken Åhus 

Djurkliniken Åkersberga 

Djurkliniken Åsa 

Djurkliniken Öjebyn 

Hästkliniken Boden 

Hästkliniken Flyinge 

Hästkliniken Gävle  

Hästkliniken Kalmar 

Hästkliniken Karlskoga 

Hästkliniken Luleå 

Hästkliniken Mantorp 

Hästkliniken Skellefteå, filial till Umeå 

Hästkliniken Solänget, filial till Umeå 

Hästkliniken Tingsryd 

Hästkliniken Täby 

Hästkliniken Umeå 

Hästkliniken Visby 

Hästkliniken Örebro 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se
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