DYN-rapport 2016
En kartläggning av branschen

Djurbranschens Yrkesnämnd – DYN
Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka
och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom
"djurbranschen utöver lantbrukets produktionsdjur och häst".
DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna. En tredjedel av Sveriges
hushåll ställer krav på kunskap, utbildning och engagemang hos dem som arbetar med
och kring våra djur.
DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård,
försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem
samt fackförbund. Djurslagen varierar, allt från älgar och apor i djurparker till hundar,
katter och andra sällskapsdjur. Lite förenklat kallat djurbranschen och omfattar alla
tamdjur utom lantbrukets produktionsdjur och hästar. DYN samverkar även med
läkemedelsindustrin och de akademiska lärosätena genom det Nordiska Konsortiet för
utbildning i försöksdjursvetenskap, NCLASET.

DYNs medlemmar:

Agria Djurförsäkring, Djurhemsförbundet, Naturvetarna, Riksförbundet Sveriges 4H,
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården (RAID), Svenska Djurparksföreningen,
Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben, Sveland Djurförsäkringar och
Zoobranschens Riksförbund (ZOORF).
Samverkan: Nordiska Konsortiet för utbildning i försöksdjursvetenskap (NCLASET),
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN).
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Sverige och djurbranschen
År 2011 lät Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) göra en kartläggning av antalet företag
och yrkesverksamma inom djurbranschen. Branschen omfattar alla tamdjur utom
lantbrukets produktionsdjur och häst, som ingår i andra yrkesnämnder. För dessa
djurslag förs statistik av olika myndigheter och organisationer, men just djurbranschen
är fortfarande lite sedd över axeln och ofta betraktad mer som hobbyverksamhet.
Någon hobbyverksamhet är det verkligen inte tal om! Det visade inte minst den statistik
DYN fick fram 2011. I omkring 5.000 företag omsattes då, uppskattningsvis, 10 miljarder
SEK och lågt räknat ca 15.000 människor arbetade yrkesmässigt i branschen.
DYN har under 2016 låtit göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs
medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen
gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att
man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i
en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. I år har vi dock inte gjort någon
uppskattning av omsättningen, då vi väntar in den undersökning som pågår vid SLU om
detta.
Någon exakt vetenskap är denna kartläggning inte då det finns liten eller ingen samlad
statistik över anställda i de branscher som kartlagts. En samlad bedömning av antalet
yrkesverksamma är endast en uppskattning av de siffror DYN fått fram genom kontakter
med intresseorganisationer, myndigheter och företag samt genom sökningar på olika
webbsidor som eniro, hitta, allabolag, Torget med flera. Kartläggningen är uppdelad i tre
delar; administrativa yrken, praktiskt yrkesarbete och yrken där både praktik och teori
ingår.
Vad är då djurbranschen? För att få en bra jämförelse och bästa möjliga överblick av
branschen har samma kriterier använts som vid kartläggningen 2011. DYN företräder
medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård,
försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd, djurhem
och fackförbund. Begreppet djurbranschen är därför ett vitt begrepp som förutom
traditionella sällskapsdjur även omfattar djurparksdjur och djur som används inom
forskningen.
Lite beroende på hur man räknar och i beaktande av att en del uppgifter
fortfarande saknas, kan man konstatera att branschen växer. Med samma
beräkning som vid förra kartläggningen finns idag cirka 7.000 företag med drygt
20.000 yrkesverksamma personer.
Därutöver finns tiotusentals människor som arbetar med djur som bisyssla eller ren
hobbyverksamhet, t ex instruktörer, klubbfunktionärer och ca 12.000 hunduppfödare.

*) Siffror inom parentes i rapporten anger uppskattat antal vid kartläggningen år 2011.
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Trender
Djurbranschen växer kraftigt på olika sätt. I denna rapport visar vi att antalet företag
och yrkesverksamma ökat med drygt 30 % på fem år. Det finns fler försäkringsbolag än
för fem år sedan och fler företag som erbjuder olika former av utbildning, både av förare
och hundar, liksom ett ökat antal företag som erbjuder olika typer av service och
omvårdnad. För att ta ett exempel så köper idag svenska hundägare hunddagisplatser
för nära en miljard kronor per år!
Trenden med sociala tjänstehundar ökar såsom
vårdhundar, terapihundar, besökshundar och så
vidare. Begrepp som var i princip okända för fem
år sedan. Ett åttiotal kommuner i landet har
anställda vårdhundsteam och ett flertal
kommunala och privata verksamheter, inklusive
skolor för barn med läs- och skrivsvårigheter,
anlitar särskilda läshundar.
När det gäller andra typer av tjänstehundar ser vi
en ökning av företag som erbjuder väktartjänster
med hund, antalet röt- och mögelhundar tycks ha
ökat och numera finns även lushundar som bland
andra Anticimex använder i sitt arbete med att
sanera vägglöss som ökar markant.
Med det ökande antalet tjänster med framför allt hundar, ökar också antalet branschoch intresseorganisationer. Det man däremot ser är att antalet anställda i de flesta
organisationer minskar, troligen på grund av teknikutvecklingen.
Inom zoobranschen har den traditionella försäljningen av smådjur och tillbehör på flera
håll utökats med en eller flera tjänster. Det kan gälla veterinärvård, kloklippning,
trimning och olika former av rehabilitering.
De olika delbranscherna har genomgått en kraftig konsolidering under de senaste åren.
Svensk veterinärvård ägs idag till ca 60 % av de två veterinärkoncernerna AniCura och
Evidensia som båda startades 2011. En stor del av den svenska zoofackhandeln ägs
sedan 2015 av det finska företaget Musti ja Mirri. På motsvarande sätt har
fodertillverkningsindustrin under tidigare decennium koncentrerats till allt större
multinationella företag med nationella säljkontor.
Ökningen av antalet få- och enmansföretag som säljer olika typer av tjänster, främst till
hundägare, har även gjort att behovet av en starkare branschförening för dessa
företagare har vuxit. Inte minst utifrån ett konkurrensperspektiv där konflikter kan
uppstå inom exempelvis tävlingsverksamheten där den dominerande aktören Svenska
Kennelklubben (SKK) skulle kunna anses ha monopol. SKK har därför påbörjat ett
arbete med att hitta samarbetsformer med den ökande mängden företag som finns i
denna sektor för att inte bryta mot gällande konkurrenslagstiftning.
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Gymnasieutbildningar inom Naturbruksprogrammet med inriktning mot djurvård har
expanderat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Yrkesutgångarnas profil har stärkts i och
med 2011 års gymnasiereform till fem tydliga yrkesutgångar: arbete med hund,
djurvårdare på utökad nivå inom djursjukvården, arbete med forskningsdjur, arbete
med djurparksdjur, samt arbete med sällskapsdjur t.ex. inom zoofackhandeln.
Svenska universitet och läkemedelsföretag har ett antal försöksdjursanläggningar som
främst hyser möss och råttor och verksamheten växer. Lagstiftningen har skärpts under
de senaste åren så att utbildning inom området krävs innan den nyanställdes arbete
påbörjas. Branschens rekryteringsbehov av djurvårdare och djurtekniker är årligen
minst 60 personer.
En annan trend som kan noteras, dock inte på något sätt positivt, är att antalet anställda
vid landets länsstyrelser på vissa håll har minskat radikalt. Stockholm hade för fem år
sedan 35 anställda som arbetade med djur i olika former, en siffra som idag har sjunkit
till 27. Halland har gått från 20 till fyra anställda och i Gävleborg har antalet mer än
halverats. Med tanke på att man övertagit huvudansvaret för djurskyddet från landets
kommuner, är trenden oroväckande ur djurskyddssynpunkt. Ett flertal av DYNs
medlemsorganisationer har idag en väl fungerande egenkontroll som i valda delar borde
kunna avlasta länsstyrelserna framför allt när det gäller rutinärenden.
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Antal yrkesverksamma – administrativa tjänster
Till yrken av administrativ karaktär räknas tjänster inom försäkringsbolagen,
intresseorganisationer, djurorganisationer, djurskyddsorganisationer, Jordbruksverket
samt mediabranschen med förlag, fotografer och journalister. Antalet
intresseorganisationer har ökat sedan förra kartläggningen, dock har de flesta endast
ideellt arbetande administratörer. Dessa räknas inte som yrkesverksamma, utan ingår
bland de hundratusentals människor som är verksamma i förenings- och
frivilligverksamhet knuten till sällskapsdjur.
Antalet branschorgan, intresseföreningar och djurskyddsorganisationer mm uppgår till
40 (24)* och knappt 200 anställda, vilket är samma antal som för fem år sedan.
Försäkringsbolagen har gått från fem till åtta, även om Sveland även hanterar
djurförsäkringar tecknade hos Trygg Hansa. Nystartade Svedea har inte uppgett hur
många anställda man har, men övriga bolag har tillsammans 476 anställda (700)*.
Troligen beror denna synbara minskning på hur bolagen har räknat; om man t ex
räknade med personer som på deltid tjänstgjorde som lokala ombud.
Övriga administrativa företag har ökat måttligt, delvis beroende på de två aktörerna i
djursjukvårdsbranschen, AniCura och Evidensia som har en del administrativ personal
anställd.
Hur många som i nuläget arbetar med det statliga hundägarregistret är okänt, då
Jordbruksverket inte besvarat DYNs förfrågningar.

Totalt antal yrkesverksamma

Sammantaget uppgår antalet företag och organisationer med främst administrativa
tjänster till ca 120 och antalet yrkesverksamma till knappt 800 personer.
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Antal yrkesverksamma – praktiskt arbete
Antalet tjänsteföretag tycks ha ökat generellt framför allt när det gäller hund och katt. Vi
hittar fler kattpensionat, fler hunddagis och fler som erbjuder olika former av
rehabilitering och omvårdnadstjänster. Sektorn med sociala tjänstehundar och hundar
som arbetsredskap inom olika yrken ökar och inom djursjukvården råder brist på bland
annat legitimerade djursjukskötare och djurvårdare på utökad nivå inom djurens hälsooch sjukvård. Med den ökande turismen i Sverige ökar även så kallad hundturism något
liksom den naturbaserade turismen och antalet natur- och älgparker.
Gör man olika sökningar på nätet, till exempel Eniro, Allabolag, Hitta och liknande, får
man dels väldigt olika resultat och dels förekommer samma företag under flera sökord
samt flera gånger under samma sökord.
”Hunddagis” ger 1.100 träffar totalt, ”hundpensionat” ger 1.000 och söker man på
hundtrim, hundvård, hundfrisör och liknande hamnar den totala siffran på drygt 1.200.
Dessutom finns det säkert många företag, enmans som fåmans med hel- och
deltidsanställda som enbart marknadsför sig via sina egna hemsidor och varken har
registrerat firmanamn eller anmält sig till någon söksida. Djurägare som söker
inkvartering för sina djur, regelbundet eller tillfälligt, går i många fall på
rekommendationer och mer sällan via någon söksida på nätet.
Det man dock kan konstatera av de sökningar som gjorts är att det finns tusen och åter
tusen små och stora företag med inriktning sällskapsdjur. Många erbjuder dessutom
flera tjänster såsom inkvartering, kurser och klipp/trim i kombination med foder- och
tillbehörsförsäljning.

Djursjukvård
Organisationen Svensk Djursjukvård skriver i sin branschrapport från 2015 (statistik
från verksamhetsåret 2014) att man ser en fortsatt växande efterfrågan på personal och
man räknar med ett behov om ca 500 nya medarbetare de närmaste 12 månaderna. Med
de krav som tillkommit inom djursjukvården med legitimerade djursjukskötare råder
brist på behörig personal. Man noterar även en efterfrågan på ökade utbildningsnivåer.
Sveriges Veterinärförbund uppskattar
att det finns 800 smådjursveterinärer,
en ökning med 200 sedan förra
kartläggningen. Även antalet företag
har ökat och uppskattas till 1.100
(700)*. Att antalet företag är högre än
antalet veterinärer kan bero på att
veterinärer tjänstgör på mer än en
arbetsplats, t ex djursjukhus, egen
praktik och inom utbildning.
I yrkesgruppen djursjukskötare och djurvårdare räknar Svensk Djursjukvård med att
det finns drygt 2.400 (1.000)*, oklart dock hur stor andel av dessa som enbart arbetar
med smådjur/sällskapsdjur.
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Friskvård/rehabilitering

När det gäller friskvård och rehabilitering av sällskapsdjur, främst hund och katt, får
man lite olika signaler. Å ena sidan att det fortfarande på vissa håll är svårt att få till
stånd ett samarbete med veterinärkåren som ytterst sällan sägs rekommendera
djurägare att ge sina djur någon form av rehab efter exempelvis en operation. Å andra
sidan har antalet företag som erbjuder friskvård och/eller rehabilitering fördubblats och
ett flertal zoo- och tillbehörsbutiker erbjuder numera den typen av tjänster. För att få en
bra bild av utvecklingen beräknas antalet yrkesverksamma på samma sätt som tidigare,
en person per företag, vilket är lågt räknat. I kategorin ingår massörer, naprapater,
psykologer, hundsim, kiropraktorer och liknande.
Antal företag 400 (200)* och lika många personer 400 (200)*.

Omvårdnad

I kategorin Omvårdnad har vi placerat företag som erbjuder trimning, klippning, bad,
rastning etcetera. Även här har utbudet ökat och
antalet företag uppskattas till 483 (358)*; antal
personer beräknas till ungefär samma som antal
företag avrundat uppåt, dvs 500 (400)*.
Många företag i denna kategori har flera tjänster att
erbjuda utöver omvårdnad. Det kan vara hunddagis,
kattpensionat, kursverksamhet och försäljning av
tillbehör. Dessa är placerade under ”Praktik och
teori”.
En uppskattning av ordförande i Sveriges
Hundfrisörer, SVHF, är att det finns ca 1000 företag
och 1500 hundfrisörer i Sverige.

Inackordering
Antalet företag som erbjuder olika former av inackordering har ökat kraftigt. Det finns
fler hunddagis, hundpensionat och kattpensionat än tidigare. Framför allt ses nu fler
företag som vänder sig till kattägare; inte så mycket i norra delarna av Sverige som i de
södra. I kategorin ingår även olika typer av omplaceringsverksamhet såsom katthem,
hundstall och liknande. Uppskattat antal företag med inackorderingsverksamhet är
1.300 (804)* och då denna verksamhet är svår att bedriva ensam, i synnerhet
pensionatverksamhet med dygnet runt-passning, städning, rastning mm, krävs minst tre
personer (dock ej på heltid) så uppskattningsvis 3.900 personer (2.400)*.

Djurparker

Svenska Djurparksföreningen (SDF) och 4H ingår som medlemsorganisationer i DYN
och dess anställda finns inte med i någon annan statistik. Denna typ av organisationer
och företag arbetar med djur för offentlig förevisning varför djur- och naturparker ingår i
begreppet djurbranschen. Antalet djurparker har ökat vilket troligen hänger samman
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med den ökade turismen i Sverige och DYN har räknat även de djurparker som inte är
medlemmar i SDF, vilket ger en ökning till 55 parker (13)*. Antalet anställda uppgår till
3.900 (2.095)*, drygt 900 fast anställda och knappt 3.000 säsongsanställda.
Antalet 4H-gårdar har minskat och uppgår nu till 37 (43)*. Totalt har man 472 anställda,
varav 112 fast och 360 visstidsanställda.

Djur i samhällets tjänst
Det finns ett antal gränsfall när man gör en kartläggning av djurbranschen och
tjänstehundförare är ett av dem. Anställda inom polis, tull och kriminalvård är inte helt
beroende av sina hundar och har inte hund som ”grundyrke”, dock är de ju
yrkesverksamma tillsammans med sina hundar och för att synliggöra dem räknas de in i
denna rapport. Totalt antal 810 personer (615)*.
När det gäller räddningshundar är förarna inte anställda av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), men ersätts för de uppdrag de skickas på. Svensk
Räddningshundförarförening uppger att man har drygt 90 medlemmar, så uppskattat
antal räddningshundförare är 100, lågt räknat.
En relativt ny yrkesgrupp är förare till olika typer av sociala tjänstehundar såsom
vårdhundar, terapihundar, besökshundar, läshundar och så vidare, dvs hundar som
tillsammans med sin förare tjänstgör inom skola, vård eller omsorg. När det gäller de
flesta av dessa har förarna i grunden annan utbildning t ex inom sjukvård eller skola och
har utbildat sig och sin hund för att hunden
ska kunna fungera som ett hjälpmedel. Ett
åttiotal kommuner har vårdhundar
anställda, hur många hundförare det rör sig
om är däremot oklart. Likaså saknas uppgift
om hur många övriga sociala tjänstehundar
som tjänstgör inom landsting och/eller
kommuner, vilket även gäller andra djurslag
som används som resurs i arbetet med
människor. Uppskattat antal 200, lågt
räknat.
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I förra rapporten räknades även väktare med hund in, men utan en ingående (och
tidskrävande) analys av samtliga registrerade vaktbolag är det svårt att få fram hur
många som erbjuder t ex rondering med hund. Därför anges ungefär samma siffror som
vid förra kartläggningen, ett trettiotal yrkesverksamma.

Övriga

Det är få som har hunduppfödning som yrke, de flesta har antingen ett helt annat yrke
eller annan hundverksamhet som bas och uppfödning som komplement. Vid föregående
kartläggning räknades samtliga uppfödare som fött upp minst 1 valpkull det senaste
året och för att kunna jämföra utvecklingen över tid får man använda samma beräkning
som då och hamnar på 1.000. Utöver dessa 1.000 finns ca 12.000 uppfödare på
hobbynivå.
Försöksdjursverksamheten har utvecklats explosionsartat sedan 1990-talet, då en stor
del av dagens DNA-teknik inte existerade, eller inte var kostnadseffektiv. Levande
försöksdjur, främst mus och råtta, är oumbärliga för in vivo (”i livet”) forskning, som är
en grundpelare för framstegen inom medicin idag och verksamheten växer. Vid ett antal
svenska lärosäten och läkemedelsföretag finns försöksdjuranläggningar, med rigorösa
krav på djurskydd samt lagstadgade utbildningskrav innan yrkesverksamhet. Här
arbetar personal som djurtekniker, djurvårdare, forskarstuderande och forskare. Enligt
NCLASET är antalet yrkesverksamma djurtekniker och djurvårdare i branschen ca 300.
Hundturism, hundspann och liknande tycks ligga på ungefär samma nivå som tidigare
vilket även gäller olika typer av jaktarrangemang. Det kan också vara så att det
sistnämnda inte marknadsförs aktivt på nätet.

Totalt antal yrkesverksamma

Med reservation för att några svar ännu inte inkommit kan man konstatera att antalet
företag i praktiskt yrkesarbete är 5.555 (3.444)* och antalet yrkesverksamma uppgår
till 16.200 (9.000)* personer.
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Antal yrkesverksamma – praktik och teori
Zoo-fackhandeln, tillbehörsbutiker, länsstyrelserna och alla som erbjuder någon form av
utbildning inom djurbranschen räknas som arbetsplatser som arbetar såväl praktiskt
som teoretiskt med djur.

Länsstyrelserna

Antalet anställda har, anmärkningsvärt nog, minskat trots att man övertagit ansvaret för
djurskyddstillsynen från kommunerna sedan förra kartläggningen.
Antalet anställda uppgår till 171 (297)* personer, endast ett fåtal av dessa arbetar
specifikt med djur inom DYNs område.

Zoo-branschen

I Sverige finns det runt 650 st zoobutiker, som handlar med enbart djur, tillbehör och
tjänster till dessa, generellt kan man räkna med tre anställda per butik. Utöver
zoobutiker finns kedjor som
tillhandahåller produkter för djur i sitt
sortiment av närliggande karaktär (t ex
Granngården, Hornbach och Plantagen).
Zoorf har 320 medlemmar, företrädesvis
butiker men även leverantörer, tillverkare,
uppfödare, salonger och
naturbruksgymnasier. Efter de senaste
årens fusioner mellan olika stora aktörer på marknaden ser vi en klar trend att man i
branschen positionerar sig med utökad service och utbildning vilket lyfter kvalitén i
fackhandeln ytterligare.
Totalt drygt 950 företag och omkring 2.600 anställda.

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

På Sveriges lantbruksuniversitet, djursjukhusets smådjursklinik arbetar 24 veterinärer,
30 djursjukskötare, 19 djursjukvårdare (sjukhusets titulatur), sex receptionister, en
sjukgymnast och tre administratörer.
Inom utbildning är antalet anställda svårt att fastställa. Många anställda arbetar med
olika djurslag, inte enbart inom DYNs område utan även med t ex lantbruksdjur och
häst. Detta gäller såväl administrativ personal som de med praktiskt arbete.
Uppskattning gjord av SLUs personalavdelning är ca 240 (161)* personer.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA

På Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, arbetar totalt 353 personer. Av dessa är
det två veterinärer som arbetar specifikt med hund och katt. På alla andra avdelningar
arbetar man huvudsakligen efter ämnesområden t ex bakteriologi, virologi, parasitologi
oberoende av djurslag.
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Utbildningsväsendet
Gymnasieutbildningar inom Naturbruksprogrammet med inriktning mot djurvård
anordnas vid ett 50-tal gymnasieskolor över landet. Dessa har olika typer av huvudmän
som landsting, regioner, kommuner och alltfler fristående aktörer. Totalt arbetar cirka
200 yrkeslärare och ett 70-tal instruktörer med undervisning inom djurbranschens
områden, vilket utgör en mindre ökning jämfört med DYN:s undersökning år 2011
(totalt ca 200)*.
Kursverksamhet inom området hund har ökat något sedan förra kartläggningen och
främst är det utbildning av sociala tjänstehundar som ökat. Möjligen på bekostnad av
annan hundägarutbildning. Omkring 500 (418)* företag erbjuder olika former av
utbildning och, lågt räknat, är ca 600 (500)* personer yrkesverksamma inom området.

Totalt antal yrkesverksamma

Sammantaget finns drygt 1.200 företag och organisationer med såväl administrativ som
praktisk inriktning med totalt drygt 3.500 yrkesverksamma.
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