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Det är en gemensam kultur 
och inte en snabb ekonomisk 
vinst som ligger bakom Djur-
sjukhusgruppen, säger Peter 
Dahlberg, vd och koncern-
chef för djursjukvårdskon-
cernen. 

Han värjer sig mot alla diskussioner 

om riskkapitalisternas intåg i djursjuk-

vården:

– Jag tycker inte riktigt att det berör 

oss, säger han och förklarar:

– Vi har inte ägare med en extern fond 

för externa investerare. Vi bygger inte ett 

bolag för att snabbt uppnå en viss storlek 

för att sedan sälja vidare eller gå in på 

börsen - det är inte vår vision, säger han. 

Vi har en ägarfamilj som har ett långsik-

tigt ägarperspektiv. Han ser också grup-

pens sammansättning som viktig för den 

kultur han hoppas kunna skapa:

– Alla i gruppen är noga utvalda, med 

samma tänk och med en stomme där 

många känner varandra, vi ska fungera 

som en stor familj, bygga vidare på och 

värna om en kollegial stämning, hoppas 

han.

Ett 30-tal djursjukhus
Idag består Djursjukhusgruppen av ett 

30-tal djursjukhus och kliniker på lika 

många orter. Inom gruppen finns idag 

runt 700 anställda i Norden. Huvudkon-

toret finns i anslutning till det nya djur-

sjukhuset Albano i Danderyd.

Han räknar upp ett antal punkter där 

de gamla fristående bolagen idag kan 

uppnå fördelar av den gemenskap som 

det större företaget innebär:

• Vi kan lära oss av varandra.

• Vi får interna resurser för utbildning.

• Vi kan skapa verksamhetsträffar för 

chefer, veterinärer och andra grupper och 

diskutera verksamheten, vad som  är bra 

och mindre bra.

• Vi kan rekrytera gemensamma resur-

ser i form av affärsutvecklare, verksam-

hetsutvecklare, HR, marknadsföring, IT, 

arbetsmiljö, etc.

Veterinären inte alltid bäst
Idag ligger ofta många av dessa funk-

tionerna på den lokala ledaren, många 

gånger har en djursjukvårdare eller vete-

rinär tagit den rollen.

– Men det är ju inte säkert att den bäste 

veterinären också är den bäste ledaren 

även om det finns många bra, konstaterar 

Peter Dahlberg.

Han pekar också på att det inom kon-

cernen idag finns kompetens på de områ-

den som många djursjukhus av tradition 

har brister.

– Många har redan tidigare varit bra på 

utbildning/kompetens och ny utrustning. 

– Men man har haft svårt att avsätta tid 

för marknadsföring, IT-utveckling, miljö-

certifiering, verksamhetsutveckling och 

liknande. Där har vi stora resurser inom 

organisationen.

Även om han gång på gång betonar 

samhörighetskänslan inom gruppen 

finns det lokala kvar.

– Vi har ingen centraliserad organisa-

tion, istället har vi en decentraliserad, 

operationell modell, säger han. Lönesätt-

ningar, turordningsregler och liknande 

hanteras lokalt även om vi får en HR-

ansvarig för koncernen. Men vi ser en 

möjlighet för de mindre enheterna att ta 

hjälp centralt med t ex utbildning, tydlig-

het i lönebildning, lönekriterier som ska 

vara likartade, lönesamtal och liknande. 

Men vad händer med de kliniker som 

väljer att vara fristående?

– Har det gått bra hittills kommer det 

att gå jättebra för dem i fortsättningen 

också, tror Peter Dahlberg. 

”Det handlar om 
kultur mer än pengar”


