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SAMMENDRAG 

Norsk smådyrklinikkbransje er preget av stadig økende antall aktører, oppkjøp, kjededannelser og stor 

rivalisering på grunn av stort tilfang av veterinærer og lave inngangsbarrierer. Det synes å være en gjengs 

oppfatning blant kundene at det er dyrt å bruke veterinær, og at klinikkene derfor må tjene svært godt. 

Motsatt av kundenes syn er det en utbredt oppfatning innad i bransjen at smådyrklinikkdrift ikke er særlig 

lønnsomt. Våre funn viser at bransjens egen oppfatning av lønnsomhet er riktig hva gjelder bransjen som 

helhet.  

Årsaken til den lave lønnsomheten synes å være den sterke rivaliseringen i bransjen med stadig 

nyetableringer og prispress.  Et interessant funn er at flere klinikker går i null eller i minus på veterinær-

tjenester. Inntjeningen i disse klinikkene kommer fra salg av tilleggsprodukter som dyrefôr. 

Til tross for at bransjen som helhet har lave marginer er det mange klinikker som driver lønnsomt over tid. 

Våre funn viser at hovedfaktoren som skiller lønnsomme aktører fra mindre lønnsomme aktører er 

kostnadshåndtering. Dette da den harde konkurransen gjør at de fleste klinikkene har samme prisnivå på 

sine tjenester. De lønnsomme aktørene evner å utnytte de ansatte ved klinikken optimalt, de har fornuftig 

investeringsnivå hva gjelder medisinsk utstyr, og de skaper kryssalg. 
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1. INNLEDNING 

Smådyrklinikker utgjør en vesentlig andel av norsk veterinærbransje. De fleste dyreeiere tror dette er en 

meget lukrativ forretning, men internt i veterinærbransjen anses smådyrpraksis som lite lønnsomt. Til tross 

for dette har man i lang tid sett en høy etablering av nye klinikker. De seneste årene har en ny trend oppstått; 

oppkjøp av godt etablerte virksomheter med formål å danne større (og høyst sannsynlig mer lønnsomme) 

konstellasjoner.  

Disse forhold gjør det interessant å foreta en lønnsomhetsanalyse av smådyrklinikker i Norge. Med 

utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon samt kvalitativ informasjon fra intervjuer ønsker vi å finne 

svar på følgende spørsmål:  

 Stemmer det at den gjennomsnittlige lønnsomheten i bransjen er lav? 

Og i så fall: Hva kan årsakene til dette være? 

 Hva er suksessfaktorene som gjør at noen aktører i bransjen er mer lønnsomme enn andre? 

 

Den Norske Veterinærforening (heretter DNV) har vært en viktig samarbeidspartner i utarbeidelsen av 

oppgaven. I følge foreningen har det ikke vært gjort en bred lønnsomhetsanalyse av bransjen tidligere. Det 

hersker en rekke oppfatninger blant medlemmene om både nivået på og årsaken til lønnsomheten. Selv om 

denne oppgaven ikke har som formål å gi noen fasitsvar på hva som kan gjøre en klinikk mer lønnsom, håper 

vi at den kan være nyttig for foreningens medlemmer for å forstå vesentlige trekk ved bransjen som helhet 

og enkelte karakteristika ved de lønnsomme aktørene i den. 

For vår egen del har det vært interessant å anvende et bredt utvalg av teorien fra de to første modulene i 

MØST-programmet for å forstå en bransje vi i utgangspunktet hadde lite kunnskap om.  

Materiale og metode 

Oppgavens analyser er basert på offentlige regnskaper for klinikker tilgjengelig fra Proff Forvalt. I løpet av 

kartleggingsfasen var vi i dialog med DNV og har fått informasjon og data benyttet i bransjebeskrivelsen.  

Det er også hentet informasjon fra nett- og avisartikler, lovdata, og klinikkenes hjemmesider. Der det er 

relevant, er kilde henvist til i fotnote. 
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Vi har også benyttet spørreundersøkelse og direkte intervjuer med eiere av utvalgte klinikker, samt andre 

veterinærer i bransjen. Informasjon fra disse intervjuene er benyttet gjennomgående i hele oppgaven, samt 

i kapittel 5 vedrørende analyse av de utvalgte klinikkene. 

Strukturen i oppgaven 

Oppgaven er delt inn i fem kapitler. Etter innledningen i kapittel 1 vil vi i kapittel 2 gi en beskrivelse av 

bransjen historisk og frem til i dag. I kapittel 3 vil vi foreta en bransjeanalyse av den generelle lønnsomheten 

og forsøke å finne faktorer som påvirker denne. Videre vil vi i kapittel 4 analysere bransjens 

konkurransearena og hvilke konkurransefordeler det er mulig å oppnå. Avslutningsvis vil vi i kapittel 5 

analysere tre utvalgte klinikker for å se hvordan de har posisjonert seg i markedet, og hva som skaper 

lønnsomhet hos disse. 

 

  



Side 6 av 49 

 

2. BRANSJEBESKRIVELSE 

2.1 Historisk utvikling 

Det er intet nytt at mennesker har hatt nære relasjoner til dyr. Vi har jaktet og spist dem, temmet dem, lekt 

med dem, kommunisert gjennom dem, ofret dem og forsket på dem for å oppnå innsikt om verden og oss 

selv. Kjæledyr har for svært mange en sentral plass i livet og dets meningsunivers. Kjæledyr i den form og 

det omfang vi har i dag, er derimot noe nytt og åpner for et marked for fôr, dyrepleie og medisinsk 

behandling på en linje med hva som tilbys innen behandling og pleie av mennesker.  

Vi har fra Norge ble et organisert bondesamfunn hatt tradisjon for medisinskfaglig omsorg og behandling av 

skadede og syke dyr. Denne omsorgen har spesielt vært rettet mot produksjonsdyr. Den personlige 

kontakten mellom produksjonsdyr i landbruket og bonden har imidlertid de senere årene blitt mindre, da 

landbruket har beveget seg mer og mer i industriell retning. Besetningene blir større og verdien av det 

enkelte dyr faller. Kravet til effektivitet gjør det ulønnsomt å behandle sykdom og skader på dyrene, og 

avlivning blir raskt resultatet. Mye av veterinærtjenesten for produksjonsdyr i dag dreier seg om 

forebyggende helsearbeid, med fokus på fôring, miljøfaktorer, smittevern og reduksjon av sykdom gjennom 

avlstiltak. Dette kombinert med en organisert, systematisk sykdomsbekjempelse over tid har medført en 

langt friskere husdyrpopulasjon enn for få år siden. I tillegg går strukturutviklingen i norsk landbruk i en 

rivende fart mot stadig færre og større husdyrenheter. Konsekvensen av disse forhold er lavere etterspørsel 

etter veterinære tjenester i produksjonsdyrpraksis, og dermed behov for færre stordyrveterinærer.  

Som en arv fra landbruket er den veterinærfaglige kompetansen 

meget høy. Mye av denne praktiske og akademiske faglige arven 

kommer de urbane firbeinte familiemedlemmene og deres 

matforeldre til gode.  

Dyreklinikkens historie i Norge går tilbake til forrige århundreskifte da 

Cheval Dyrehospital i Vika i Oslo ble åpnet. Den var kommunalt drevet 

frem til nedleggelsen i 1956. Den første private smådyrklinikken i 

Norge ble startet som en stiftelse i Bærum i 1953.1 Det var ikke noe 

lønnsomt foretak da det ikke var betalingsvilje og tradisjon for 

profesjonell sykebehandling av kjæledyr. Det ble likevel bygget flere 

og større klinikker i årene som fulgte ettersom hold av kjæledyr ble 

                                                           

1 Kilde: www.dyrehospitalet.no/sider/historikk 
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mer utbredt. Det var veterinærer som startet opp og drev dyreklinikker ved hjelp av frivillige og 

testamentariske gaver. På 60- og 70-tallet ble det etablert stadig flere smådyrklinikker, og i 1976 ble det 

startet en egen forening for smådyrveterinærer; Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening (heretter SVF). 

I byer og tettbebygde strøk er dagens situasjon at klinikkene i hovedsak er spesialiserte på smådyr, mens i 

mer grisgrendte strøk driver veterinærene som oftest såkalt kombinasjonspraksis med tjenester for både 

smådyr og produksjonsdyr. 

2.2 Bransjens utvikling de seneste år 

2.2.1 Økt antall veterinærer 

Fra 30- tallet og frem til i dag har veterinærstudiet hatt en betydelig økning i antall studenter. Et annet 

utviklingstrekk har vært den svært store veksten i kvinneandel blant disse i løpet av de siste tiår. Figur 2-2 

viser utviklingen i studentmassen de siste 25 år, mens Figur 2-12 viser kjønns- og aldersfordelingen blant 

dagens yrkesaktive veterinærer:  

FIGUR 2-2 

 

2.2.2 Økende antall aktører  

Dyreklinikkbransjen er preget av at stadig nye virksomheter blir etablert. Hos Proff Forvalt er 383 bedrifter 

registrert innen området «veterinærtjenester». Av disse bedriftene er 62 % stiftet de siste 10 årene, og hele 

24 % de siste 3 årene. Dette tilsvarer en vekst på 64 % de siste 10 år. Ved et tilsvarende søk på Proff Forvalt 

over slettede foretak fremkommer kun et fåtall bedrifter, noe som kan tyde på at det er liten grad av 

                                                           

2 Tall satt sammen fra Utdanning.no 

FIGUR 2-1 
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avvikling i bransjen. I vårt utvalg av 122 smådyrklinikker er 57 % etablert de siste 10 årene og 20 % de siste 

5 årene3.  SVF er i dag den største særforeningen for veterinærer basert på medlemstall og aktivitet, noe 

som viser den store utviklingen det har vært innen smådyrmedisin de siste 25 årene.4  

2.2.3 Et voksende marked 

Markedet for smådyr viser en solid økning de siste 10 årene. Dette underbygges av følgende utviklingstrekk: 

 Det er i dag ca. 1,3 millioner registrerte hunder og katter i Norge. Det er 20.000 flere hunder og 32.000 

flere katter enn for fem år siden (total økning = 4,5 %).5  I samme periode har tallene for andre kjæledyr, 

som fugler og gnagere, holdt seg konstant.6  

 Veterinærklinikkene som retter seg mot kjæledyrmarkedet omsetter for rundt 1 milliard kroner i året.7 

Det er omtrent like mye som de samlede veterinærutgiftene norske bønder i dag bruker på kyr, hester, 

sauer, svin og andre produksjonsdyr.8  

 Omsetning av fôr og utstyr til smådyr har økt fra 1,7 milliarder i 2002 til 2,3 milliarder i 20129 

 Antall aktører i detaljhandelen for smådyr er stadig økende. Eksempelvis har antall firmaer representert 

på PetScandinavia (varemessen for smådyrprodukter) økt fra 163 i 2003 til 234 i 2011, en økning på 

hele 44 %.10  

2.2.4 Produkter og tjenester 

Vi har delt inn bransjenes produkter og tjenester i fire grupper rangert etter kostnadsintensitet.  De høyest 

rangerte representerer tjenester som har vokst fram i senere tid og omtales i mer detalj i kapittel 2.2.5. 

Klinikkene i bransjen konkurrerer innen én eller flere av de fire gruppene.  Denne konkurransen har vi 

illustrert i figuren 2-3. Her illustrerer de blå pilene hvor stor andel av det totale produkt-/ tjenestespekteret 

de ulike klinikkene dekker. 

                                                           

3 Tall hentet fra Proff.no  

4 Kilde: DNV (upublisert jubileumsbok) 

5 Kilde: analyseselskapet Euromonitor og tall oppgitt av DNV 

6 Kilde: analyseselskapet Euromonitor 

7 Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Behandling-av-firbente-er-blitt-milliardbutikk-6774840.html 
8 Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Behandling-av-firbente-er-blitt-milliardbutikk-6774840.html 

9 Omsetning i dyreklinikker og dyrebutikker – ikke salg i dagligvarebutikker. Jfr http://www.hunden.no 

10 Kilde: http://dynamic.protu.no/pictures/181/files/PS-artikler/PS2-11-ZooExpo2011.pdf 
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FIGUR 2-3 

 

Som illustrert i Figur 2-3 ligger de blå pilene tett og stedvis oppå hverandre for produkt- og tjenestegrupper 

de fleste klinikker i bransjen tilbyr. Noen piler er lange og viser at flere har et mer komplett tilbudsspekter, 

mens korte piler viser aktører som kun dekker mindre deler av det totale tilbudet i bransjen.  

 

2.2.5 Nye tjenester - og mer krevende kunder 

En bonde kom for 25 – 30 år siden til veterinæren med den skadede katten sin skjult i et teppe 

og ba om å få den behandlet. Veterinæren måtte love bonden på tro og ære at han aldri skulle 

fortelle noen i bygda at denne bonden betalte en liten sum for å få helbredet en katt(!).11 

 

Folks holdning til å betale for pleie og sykebehandling av kjæledyr har endret seg de siste 20-30 årene. Nå 

er det blitt helt legitimt og vanlig å oppsøke veterinær med kjæledyr som er syke. Tidligere var avliving stort 

sett det eneste moralsk aksepterte alternativet. Denne endringen ser man også reflektert hos norske 

myndigheter. 1. Januar 2010 trådte Dyrevelferdsloven i kraft, og et sentralt premiss for denne loven er at 

                                                           

11 En historie vi ble fortalt av en veteran i dyreklinikkbransjen om en av sine første kunder 
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dyr har egenverdi samt at dyreeier er juridisk ansvarlig for helsen hos sine dyr.12 Denne lovfestingen viser at 

det har blitt større fokus på dyrevelferd, og på ansvar for dyrenes vel og ve. 

Det har også vært en klar økning i antall dyreeiere som forsikrer kjæledyrene sine. Smådyrklinikkbransjen 

synes å se en tendens til at eierne lettere velger mer avansert og dyrere behandling når forsikrings-

selskapene betaler store deler av behandlingen. Gjensidige oppgir at erstatningsutbetalinger til veterinær-

tjenester har økt med 78 % siden 2006, og at hver behandling i snitt er 42 % dyrere enn i 2006.13 

I dag ser man at de større klinikkene i økende grad tilbyr dagkirurgi og rehabiliteringsprogram – en utvikling 

som gjør dem mer like ordinære humansykehus. 

  

  

CT-undersøkelse av hund for å avdekke f.eks kreft Tannbehandling i narkose 

 

Endringene i tjenestespekteret har samtidig medført at det er mer krevende å håndtere kundene. Vi har fått 

opplyst av aktører i bransjen at man har sett en tydelig utvikling ved at veterinærene ved klinikkene bruker 

mye av sin tid på veiledning og samtale med eiere. For 30 år siden brukte en veterinær typisk fem minutter 

på å sette en vaksine på en hund. I dag forventer kunden at vaksinering også omfatter en grundig klinisk 

undersøkelse av dyret og samtale med eier. Kostnadene ved utføringen av slike standardtjenester har altså 

økt.  

  

                                                           

12 Kilde: LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd 

13 Kilde: Gjensidige 

http://www.oslodyreklinikk.no/uploads/illustrasjonsbilder/CT chow og pleier.jpg
http://www.oslodyreklinikk.no/uploads/illustrasjonsbilder/Tannbehandling.JPG
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2.2.6 Lønn og lønnsforskjeller  

Lønnen for veterinærer varierer en hel del, avhengig av blant annet hvor det utøves praksis, om man eier 

praksisen eller er ansatt, og om veterinæren har en spesialisering innen relevant fagområde. I følge 

tariffavtale er minstelønn for autoriserte veterinærer uten ansiennitet kr 347 tusen pr år, og 

spesialistutdanning godtgjøres med kr 51 tusen pr år.14   

I følge en lønnsundersøkelse gjort av DNV i 2012 har veterinærer ansatt i smådyrklinikker i snitt kr 547 tusen 

i årslønn inkludert overtidstillegg. Daglige ledere har i snitt kr 559 tusen i årslønn inkludert overtidstillegg, 

mens ansatte har kr 545 tusen i årslønn inkludert overtidstillegg. Det er ofte slik at daglig leder er eier av 

klinikken. Det er som man ser liten forskjell i snittlønnen til daglig leder og en ansatt. Der hvor daglig leder 

er eier av klinikken er det da grunn til å tenke seg at denne tar ut utbytte i tillegg til lønn hvis det er økonomi 

i klinikken til å gjøre det. 

I en klinikk av en viss størrelse vil det også være dyrepleiere og assistenter. Vi har fått opplyst at autoriserte 

dyrepleiere normalt har en årslønn på ca. kr 150 tusen under veterinærer, og at ufaglærte assistenter har 

en god del lavere lønn enn dyrepleiere.  

2.2.7 Gryende konsolidering 

Den norske smådyrklinikkbransjen preges fortsatt i hovedsak av mange små, enkeltstående klinikker. Det er 

ifølge DNV lite samarbeid i bransjen. Dette gjør at mange klinikker hver for seg har anskaffer dyrt utstyr (så 

som røntgen og CT-maskiner). Et samarbeid med andre klinikker kunne muliggjort lavere kostnader og 

høyere utnyttelsesgrad på utstyret. Til tross for at bransjen preges av lite samarbeid finnes det noen klinikker 

med tilknyttede satellitt-klinikker samt klinikker med samme eiere. 

En ny trend har vist seg i 2012; oppkjøp av smådyrklinikker av utenlandske aktører. Konsolidering av små 

klinikker inn i større kjedekonsepter er en trend som har pågått en stund i de andre skandinaviske landene 

(primært i Sverige). Det er to svenske grupperinger, Djursjukhusgruppen og Evidensia, som siden 2012 har 

vært aktive innen oppkjøp i Norge. Så langt har Djursjukhusgruppen kjøpt kjeden Petvett som samlet 

omsetter for 55 millioner i Norge. I forbindelse med salget har ekteparet som startet Petvett mottatt aksjer 

i Djursjukhusgruppen, og er nå de tredje største aksjonærene i selskapet. Evidensia har kjøpt opp tre 

klinikker i Oslo-området, den største er Oslo Dyreklinikk som har en omsetning på kr. 28 millioner. 

                                                           

14 Kilde: Overenskomst mellom LA og veterinærforeningen 2010-2012. 

http://utdanning.no/ordforklaringer#Ansiennitet
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Nedenfor vises en oversikt over oppkjøpsbildet i noen andre europeiske land. Selv om utviklingen i disse 

landene ikke er direkte sammenlignbare til Norge, kan det gi oss en pekepinn på hvordan oppkjøpsbildet 

kan tenkes å utvikle seg i Norge. 

 Sverige: 

I løpet av noen få måneder i 2012 ble mange av de største klinikkene i Sverige kjøpt opp av Evidensia 

og Djursjukhusgruppen. Rundt 40 % av de svenske klinikkene er eid av disse to. Videre er det en norsk 

aktør som har kjøpt opp fem enheter. I Sverige har også oppkjøperne begynt å fokusere på klinikker 

som behandler hest. På tre måneder er 15 hesteklinikker kjøpt opp. 

 Storbritannia: 

I Storbritannia er det 4000 smådyrklinikker, 600 av disse er organisert i kjeder. Det anslås at dette tallet 

vil øke jevnt over de neste årene. I Storbritannia er det en stor kjede med ca. 240 klinikker, og tre mindre 

kjeder med mellom 35 og 105 klinikker. 

 Nederland: 

Det er ca. 900-1000 klinikker i Nederland som driver med smådyr, mange er kombinasjonspraksis. I 

Nederland har det vært få oppkjøp, og av de få som har vært har de fleste skjedd lokalt. I Nederland er 

det to større kjeder; en franchisekjede og en kjede med selvstendige enheter med henholdsvis 11 og 

32 klinikker. 

 Danmark: 

I Danmark har de to første oppkjøpene funnet sted i mars 2013, og det er flere som har fått tilbud. Som 

en reaksjon på dette har flere veterinærer begynt å møtes for å forsøke å finne måter å optimalisere 

driften på.  

 Finland: 

I Finland er det ca. 150 smådyrklinikker, og to store oppkjøpere. En av dem er Evidensia. Det er også en 

mindre finsk oppkjøper som spesialiserer seg på akutthjelp i byene. 
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3. BRANSJEANALYSE 

3.1 Om datautvalget i analysen  

3.1.1 Grunnlag og identifisering 

Under bransjekoden «Veterinærtjenester» er det registrert hele 2150 organisasjonsnumre i Brønnøysund.  

Kun 256 (12 %) av disse ligger inne med offentlig tilgjengelige regnskapstall i Proff Forvalt og samtidig en 

omsetning i 2011 på mer enn 500.000 kr (som vi har benyttet som en nedre grense for å luke bort selskaper 

som ligger helt eller delvis brakk).  

Av disse 256 er det veterinærselskaper som opererer innen andre markedssegmenter enn smådyr (f.eks. 

fiskehelsetjeneste og hesteklinikker). For å identifisere rene smådyrklinikker har vi derfor matchet de 256 

selskapene mot listen på nettstedet www.dyreklinikk.no (en felles portal for norske smådyrklinikker). 

Resultatet var 122 smådyrklinikker som vi har regnskapstall for. Alle regnskapstallene vi presenterer er 

basert på den enkelte klinikks gjennomsnitt for perioden 2009 til 2012.  

3.1.2 Gjennomsnittlige nøkkeltall for utvalget 

Følgende resultater er funnet for utvalget: 15 

TABELL 3-1 

 

Vi vil se nærmere på disse nøkkeltallene videre i dette kapitelet.  

                                                           

15 Vedr. nøkkeltallet «Driftsmargin justert for lønnskostnader»: Da det er store variasjoner i lønnskostnader mellom 
aktørene er det for å kunne sammenligne aktører foretatt en normalisering av lønnskostnader i de bedriftene med 
mest avvikende lønnskostnader. Normalisering tar utgangspunkt i et snitt av de største aktørenes lønn/omsetning. 

 

TNOK Gj.snitt Max Min

Omsetning 6 034,9           26 891,3         1 871,0           

Antall ansatte 7,2                 32,0               3,0                 

Driftsresultat 546,3             3 695,7           -756,0            

Omsetning/ansatt 833,8             1 090,9           583,9             

Lønnskostnad/ansatt 323,2             558,4             111,0             

Resultat/ansatt 47,4               401,6             -131,9            

Driftsmargin 8,8 % 51,0 % -13,8 %

Driftsmargin justert for lønnskostnader 5,7 % 46,7 % -15,7 %

Resultatmargin 5,5 % 47,8 % -17,3 %
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3.1.3 Mulige feilkilder 

I og med at klinikkene i stor grad er eiet og drevet av de samme personene, kan det stilles spørsmålstegn 

ved regnskapskvaliteten. Resultater i offentlige regnskaper kan manipuleres, og derved være vanskelige å 

sammenligne. Dette kan gjøres ved at eier øker eller reduserer lønnskostnader, husleie- eller 

leasingkostnader, ved for eksempel å leie fra andre selskap med samme eier. Vi mener imidlertid at vi ved å 

benytte et så stort utvalg av selskaper unngår de store avvikene. I analyser av driftsmarginer har vi justert 

resultatet for det vi mener er "normallønn" for bransjen, ved å ta utgangspunkt i de største klinikkene og se 

hva disse har i lønnskostnader.  

3.2 Variasjon i omsetning 

Gjennomsnittsomsetning er 6 millioner kr, med et spenn fra 1,8 til 26,9 millioner kr. Bransjen er preget av 

mange små aktører og noen få store. Av utvalget har 44 klinikker (36 %) omsetning over snittet.  

En Lorentz-analyse på datasettet gir følgende resultat: 

FIGUR 3-1 

 

 

I Figur 3.1 er altså klinikkene rangert etter omsetning i stigende grad. I og med at kurven avviker tydelig fra 

rett diagonal (dvs. at alle omsetter like mye), viser dette klart skjevfordeling av omsetning mellom aktører.   

 



Side 15 av 49 

 

3.3 Lønnsomhet målt i driftsmargin 

3.3.1 Om vårt valg av nøkkeltall for lønnsomhet 

Normalt sett kan man ved sammenligninger av lønnsomhet i en bransje benytte rentabilitetsmålinger, men 

i denne bransjen er kapitalgrunnlaget svært varierende, og vil derfor ikke gi et godt sammenligningsgrunnlag 

mellom aktører.  

I vår vurdering av lønnsomhet har vi derfor valgt å konsentrere oss om normalisert driftsmargin som 

nøkkeltall. Driftsmargin, uttrykt som driftsresultat som andel av omsetning, inkluderer kun driftsrelaterte 

poster, og tar dermed ikke hensyn til kapitalkostnader, men viser et bilde av bransjens effektivitet og 

driftsmessige utfordringer. Ulempen med nøkkeltallet er dog at avskrivninger er inkludert, mens 

renteelementet er utelatt. Nøkkeltallet kan dermed gi noe feilaktig resultat hvis man sammenligner svært 

kapitalintensive virksomheter mot mindre kapitalintensive aktører. I og med at vårt utvalg er såpass stort, 

og vi vet at klinikkene ikke har vesentlige investeringer, mener vi likevel at driftsmargin er det beste måltallet 

for sammenligning av lønnsomheten i bransjen.  

3.3.2 Variasjon i normalisert driftsresultat 

For å se på variasjon i normalisert driftsresultat vil vi utføre en Stobachoff-analyse. 

FIGUR 3-2 

   

Grafen viser akkumulert driftsresultat for utvalget, hvor klinikkene er rangert etter driftsresultat i synkende 

grad. Det at kurven avviker fra rett diagonal, samt at kurven faller mot slutten, viser at det er en 

skjevfordeling av resultater, og at noen klinikker har negativ lønnsomhet.   
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Gjennomsnittlig resultatmargin er 5,5 %, med en driftsmargin på 8,8 %. Den beste aktøren i bransjen viser 

et justert driftsresultat (justert for normalisering av lønnskostnader) på 46,7 %, mens den med lavest 

lønnsomhet viser -15,7 % driftsmargin. Det er to aktører med lønnsomhet høyere enn 40 %. Deres 

presentasjon av seg selv på nettet kan tyde på at aktørene med de aller høyeste marginene har annen 

virksomhet / inntekt inkludert i tallene, eller at kostnader er belastet et annet selskap da resultatene avviker 

så vesentlig fra resterende utvalg.  

3.4 Mulige forklaringsparametre for lønnsomhetsvariasjon 

Stobachoff-analysen i avsnitt 3.3.2 viste at det var betydelig variasjon i lønnsomhet (målt i driftsresultat). 

Dette gjør det interessant å forsøke å finne faktorer som kan forklare variasjonene. I denne delen av 

oppgaven fortsetter vi å se på parametere som er tilgjengelig i regnskapene samt annen offentlig tilgjengelig 

informasjon. 

De enkelte parameterne ble analysert ved hjelp av grafisk analyse i Excel. Ved å plotte fordelingen av 

datapunktene (x = aktuell parameterverdi, y = driftsmargin) for den enkelte klinikk var det mulig å kombinere 

enkle trendlinjer og visuelt inntrykk av spredningen for å identifisere mulige (eller manglende) 

sammenhenger. Eksempelvis ser analysen av størrelse (målt i totalkapital) slik ut: 

FIGUR 3-3 

 

De øvrige grafiske analysene er gjengitt i Vedlegg A. 

Analysene har altså tatt utgangspunkt i regnskapstallene. I tillegg har vi også hentet informasjon om priser 

på standardtjenester. Stort sett alle dyreklinikker tilbyr tjenester som konsultasjon/helsesjekk, vaksinering, 

kastrering/ sterilisering og tannrens. Ca. 1/4 av klinikkene i vårt utvalg har lagt prisene på disse 

standardtjenestene ut på sine nettsider, noe som muliggjør en sammenligning og en analyse av om prisnivå 

påvirker lønnsomheten.  
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Kort oppsummert ga den første analysen følgende funn: 

TABELL 3-2 

Parameter: Utvalgs- 
antall 

Funn i grafisk analyse Vurdering 16 

Driftsinntekter 122 Stor spredning. En majoritet av klinikkene 
ligger i området +/- 5 mill. i omsetning og  
0-5 % margin. 

Interessant å ta med i 
videre analyser 

Antall ansatte 122 Stor spredning. I tillegg er det knyttet en 
betydelig unøyaktighet til at tallene ikke 
gjelder årsverk 

Mindre interessant å 
ta med i videre 
analyser 

Totalkapital  
(= størrelse) 

122 Trendlinje antyder positiv korrelasjon Interessant å ta med i 
videre analyser 

Gjeldsgrad 
(= soliditet) 

122 Trendlinje antyder negativ korrelasjon Interessant å ta med i 
videre analyser 

Prisnivå (= avvik  
fra standardpris) 

28 Stor spredning; det virker å være liten 
sammenheng mellom prisnivå og 
lønnsomhet 

Mindre interessant å 
ta med i videre 
analyser 

Geografi  
(= inndeling i 5 grupper 
ut fra postnummer) 
 

122 Både de fire storbyene (Oslo, Stavanger, 
Bergen, Trondheim) og landet før øvrig 
(som inkluderer mange klinikker i 
distriktene) har stor spredning. 

Mindre interessant å 
ta med i videre 
analyser 

Effekt av tid  
(= år siden stiftelse) 

122 Stor spredning, men trendlinje antyder en 
mulig sammenheng 

Interessant å ta med i 
videre analyser 

Kjønn på daglig leder 122 Trendlinjer antyder forskjell i 
gjennomsnittlig lønnsomhet for 
lønnsomhet i forhold til antall år drift.  

Interessant å ta med i 
videre analyser 

 

Nedenfor følger kommentarer til noen av parameterne vi har vurdert: 

Vedørende analysen av «Prisnivå» 

Vedrørende prisnivå på standardtjenester er det et interessant aspekt at dette sannsynligvis er et område 

hvor kundene har mulighet for å "shoppe rundt". Ved å prise seg lavt får man kunden «innenfor døren», og 

evnen til mer-salg av tjenester / produkter med bedre marginer er den reelle forklaringen på den totale 

                                                           

16 Vurderingene er omtalt i mer detalj i Vedlegg A 
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lønnsomheten. Veterinærer vi har snakket med forteller at prising både bestemmes ut i fra 

kostdekningsmodeller og ut i fra konkurranseforhold.  

Vi er klar over at innhentede priser ikke nødvendigvis inkluderer det samme tjenestenivå, da klinikkene kan 

legge forskjellige tjenester og nivåer på disse inn i sine standardpriser. Analysen gir allikevel en indikasjon 

på variasjonene i prisnivå i bransjen 

Vedørende analysen av stiftelsesår (= «Effekt av tid»)  

Hele 35 % av klinikkene startet de siste 10 årene har 

negativ driftsmargin. Av de som har stiftelsesdato før 

2003 er det kun 9 klinikker (17 %) som viser negative 

tall. Dette gir en indikasjon på at fartstid kan ha en 

betydning for lønnsomheten – noe som i så fall 

relateres til opparbeidet kundebase og/eller 

veterinærenes erfaring. 

Like interessant er hvor mange nyetableringer man 

ser i markedet hvert eneste år. Dette er et sentralt 

poeng vi tar med oss i den videre analysen av 

konkurransemarkedet for klinikkene. 

 

Vedrørende analysen av «Kjønn på daglig leder» 

Bakgrunnen for denne analysen er en påstand vi har møtt i våre samtaler med aktører i bransjen: «Den økte 

andelen unge, kvinnelige veterinærer har påvirket lønnsomheten negativt».  

For å teste denne påstanden har vi altså tatt utgangspunkt i kjønn på nåværende daglig leder. For de yngste 

bedriftene er dette sannsynligvis sammenfallende med personen som var daglig leder ved stiftelsen av 

selskapet (og ofte også selskapets gründer).  

  

FIGUR 3-4 



Side 19 av 49 

 

Analysen viser følgende: 

FIGUR 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-5 og 3-6 antyder at selskaper med kvinnelig daglig leder har lavere gjennomsnittlig lønnsomhet, og 

at lønnsomheten for disse avtar jo yngre selskapet er. Om det faktisk er en årsakssammenheng vil vi først 

kunne se ved regresjonsanalyser – noe vi foretar i neste underkapittel. 

3.5 Korrelasjons- og regresjonsanalyse 17 

Basert på diskusjonen i kapittel 3.4 har vi valgt å gjøre en nærmere testing av de variablene som fremstår 

som mulige forklaringer på lønnsomhetsvariasjonene: 

 Sum driftsinntekter 

 Totalkapital 

 Gjeldsgrad  

 Storby 

 Stiftet år 

 Mannlig / kvinnelig daglig leder 

 
En korrelasjonsanalyse av disse mot normalisert driftsmargin ga resultatene som er vist i Tabell 3-3 på 
neste side. 
 

                                                           

17 Korrelasjon (eller samvariasjon), er i statistikk et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten 
mellom to variabler. Dersom korrelasjonen har en verdi lik 1 eller -1 finnes det en nøyaktig lineær sammenheng, 
mens det ikke finnes en slik sammenheng hvis verdien er nær 0. Samvariasjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, 
forutsetning for å avdekke om det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen). 

Regresjonsanalyse viser sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. I 
motsetning til korrelasjonsanalyser kan regresjonsanalyse avdekke kausale sammenhenger, og analyseresultatene 
forteller oss altså om én eller flere av de uavhengige variablene er årsak til variasjonen hos den avhengige variabelen.  

FIGUR 3-5 
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TABELL 3-3 

 

Totalkapital fremstår som den klart mest korrelerte faktoren, men også gjeldsgrad har en tydelig (negativ) 

korrelasjon. 

 

Hvis vi begrenser utvalget til klinikker stiftet etter år 2000 får vi en markant høyere korrelasjon for kjønn på 

daglig leder: 

TABELL 3-4 

 

 

Vi har også gjort en korrelasjonsanalyse for de 28 klinikkene vi kjenner prislistene til. Denne underbygger 

vår antakelse om at prisnivå på standardtjenester ikke er korrelert med lønnsomhet: 

TABELL 3-5 

 

Korrelasjonsanalyse:

Driftsmargin 

normalisert

Sum 

Driftsinnt.
Totalkapital Gjeldsgrad Storby Stiftet år

Mannlig 

daglig leder

Kvinnelig 

daglig leder

Driftsmargin normalisert 1,000             

Sum Driftsinnt. 0,225             1,000           

Totalkapital 0,660             0,618           1,000           

Gjeldsgrad -0,458            -0,029          -0,298          1,000           

Storby -0,120            0,302           0,066           0,299           1,000           

Stiftet år 0,064             -0,197          -0,161          0,141           -0,182          1,000           

Mannlig daglig leder 0,321             0,046           0,244           -0,223          0,003           0,001           1,000           

Kvinnelig daglig leder -0,321            -0,046          -0,244          0,223           -0,003          -0,001          -1,000          1,000           

Korrelasjonsanalyse:

Driftsmargin 

normalisert

Sum 

Driftsinnt.
Totalkapital Gjeldsgrad Storby Stiftet år

Mannlig 

daglig leder

Kvinnelig 

daglig leder

Prisnivå ift 

snitt 

Driftsmargin normalisert 1,000             

Sum Driftsinnt. 0,153             1,000           

Totalkapital 0,672             0,492           1,000           

Gjeldsgrad -0,416            -0,186          -0,341          1,000           

Storby -0,158            0,070           -0,139          0,178           1,000           

Stiftet år -0,060            -0,446          -0,230          0,050           0,139           1,000           

Mannlig daglig leder 0,113             -0,165          0,169           -0,159          -0,158          -0,115          1,000           

Kvinnelig daglig leder 0,011             0,158           -0,015          0,153           0,231           0,159           -0,791          1,000           

Prisnivå ift snitt -0,109            0,106           -0,148          0,250           0,314           0,326           -0,269          0,192           1,000        
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Basert på resultatene fra de tre korrelasjonsanalysene ser vi at det er naturlig å se nærmere på størrelse 

(sum driftsinntekter og totalkapital), soliditet (gjeldsgrad) og kjønn på daglig leder. Dette gjøres ved hjelp av 

regresjonsanalysene under. 

Regresjonsanalyse 1: Samtlige 122 klinikker 

 

Denne analysen har en justert R2 (= «forklaringsprosent») på 36 %. Koeffisientene og P-verdiene viser at 

variasjon i driftsmargin har en signifikant positiv (men svært marginal) forklaring i Totalkapital, og en 

signifikant negativ forklaring i Gjeldsgrad. Mannlig daglig leder er derimot ikke en signifikant forklaring.  

 

Regresjonsanalyse 2: Klinikker stiftet etter år 2000 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,616445362

R Square 0,380004885

Adjusted R Square 0,364242297

Standard Error 0,075280829

Observations 122

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 0,4099 0,1366 24,1080 0,0000

Residual 118 0,6687 0,0057

Total 121 1,0786

Coefficients

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,04697         0,0268         1,7506         0,0826         -0,0062        0,1001         -0,0062        0,1001         

Totalkapital 0,00002         0,0000         7,0624         1,22E-10 0,0000         0,0000         0,0000         0,0000         

Gjeldsgrad -0,08914        0,0296         -3,0139        0,0032         -0,1477        -0,0306        -0,1477        -0,0306        

Mannlig daglig leder 0,01374         0,0140         0,9825         0,3279         -0,0139        0,0414         -0,0139        0,0414         

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,725334136

R Square 0,526109608

Adjusted R Square 0,50580002

Standard Error 0,059909781

Observations 74

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 0,2789 0,0930 25,9045 0,0000

Residual 70 0,2512 0,0036

Total 73 0,5302

Coefficients

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,03446         0,0304         1,1350         0,2603         -0,0261        0,0950         -0,0261        0,0950         

Totalkapital 0,00003         0,0000         6,2632         2,67E-08 0,0000         0,0000         0,0000         0,0000         

Gjeldsgrad -0,09751        0,0320         -3,0486        0,0032         -0,1613        -0,0337        -0,1613        -0,0337        

Mannlig daglig leder 0,0218           0,0148         1,4785         0,1438         -0,0076        0,0512         -0,0076        0,0512         

TABELL 3-6 

 

TABELL 3-7 
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I Tabell 3-7 har justert R2 vokst til 50 % - og konklusjonene er de samme som i forrige analyse: Kjønn på 

daglig leder er ikke en signifikant forklaring.  

Konklusjonen er altså at det er en signifikant positiv sammenheng mellom driftsmargin og størrelse (målt i 

totalkapital), mens det er en negativ sammenheng for gjeldsgrad. Det er ikke en signifikant sammenheng 

mellom driftsmargin og kjønn på daglig leder – korrelasjonen her er sannsynligvis knyttet til sammenheng 

mellom kjønn og størrelse på bedriften. 

3.6 Oppsummering  

Vår overordnede regnskapsanalyse av smådyrklinikker i Norge bekrefter vår oppfatning om at dette er en 

bransje med generelt lav lønnsomhet.  Vi har likevel sett at det er betydelige forskjeller mellom de enkelte 

aktørene. Ved å analysere sammenheng mellom lønnsomhet og andre parametere synes det å være en 

sammenheng mellom lønnsomhet og størrelse på klinikken (representert gjennom totalkapital), samtidig 

som det er en negativ korrelasjon mellom lønnsomhet og gjeldsgrad.  

Vi tolker dette dithen at klinikker som har klart å investere løpende overskudd tilbake i driften, uten 

lånefinansiering, over tid har lagt grunnlag for lønnsom virksomhet. 

Eiendelene i klinikkene består stort sett av anleggsmidler, varelager, kortsiktige fordringer og likviditet. Fra 

Proff Forvalt-tallene har vi varelagerets størrelse tilgjengelig, og disse tallene viser at det er mindre 

variasjoner i varelagerets størrelse. Gjennomsnittlig størrelse på varelageret er ca. kr 300 tusen. Vi vet at 

det er uvanlig med kredittsalg i bransjen, og vi kan dermed anta at høy totalkapital sannsynligvis betyr at 

virksomheten har stor andel anleggsmidler. Anleggsmidler kan bestå av både bygg og utstyr, herunder både 

medisinsk utstyr og annet utstyr. Når lønnsomhet i tillegg korrelerer negativt med gjeldsgrad, kan man anta 

at lønnsomme virksomheter i stor grad benytter avkastning fra drift til å investere i virksomheten, for å 

bygge kapitalbase og sikre videre stabil drift fremfor å ta ut store deler av overskudd i utbytte og deretter 

lånefinansiere vekst.  

Basert på at bransjen de siste årene har blitt svært kvinnedominert, har vi sett på mulige sammenhenger 

mellom kjønn og lønnsomhet. Regresjonsanalysen avkrefter det som kunne se ut som en korrelerasjon – 

sammenhengen er sannsynligvis at menn trolig leder større bedrifter (med høyere totalkapital og lavere 

gjeldsgrad).  
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Markedet for smådyrklinikker har de siste årene hatt en tydelig vekst, men samtidig har tilsiget av nye 

aktører (veterinærer som ønsker å arbeide i bransjen) vært enda høyere. Dette har resultert i en bransje 

med stor grad av intern rivalisering med påfølgende press på lønnsomhet (og lønnsutvikling).  

En ny trend i markedet er som tidligere nevnt konsolidering av aktører. Selv om lønnsomheten i bransjen 

generelt er lav er det altså aktører som mener det er mulig å hente ut bedre marginer ved stordriftsfordeler.  

I neste kapittel vil vi derfor se nærmere på konkurransesituasjonen i bransjen.    

 

  



Side 24 av 49 

 

4. ANALYSE AV KONKURRANSEARENA OG KONKURRANSEFORDELER 

Analysen i forrige kapittel viste en bransje med lav gjennomsnittlig lønnsomhet, mange små aktører og et 

jevnt tilsig av nyetableringer. Vi vil i dette kapitelet ta for oss konkurransearenaen disse aktørene opererer 

på, og hvilke konkurransefordeler de kan oppnå. 

4.1 Analyse av konkurransearenaen   

Michael Porters «Femkraftsmodell» 18  kan benyttes for å analysere konkurransearenaen aktørene i en 

bransje operer i, inkludert hvordan enkeltaktører kan oppnå konkurransefordeler som gjør dem i stand til å 

oppnå varig bedre lønnsomhet enn resten av bransjen. 

 

Porters modell fokuserer på rivaliseringen blant eksisterende bransjedeltakere i sentrum av to akser. Den 

vertikale aksen kalles rivaliseringsaksen, og beskriver hvordan rivalene konkurrerer om kundenes 

oppmerksomhet, og hvordan rivaliseringsintensiteten påvirkes av substitutter og nyetableringer. Den 

                                                           

18 «Competetive Strategy» (1980), Michael E. Porter 
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horisontale aksen kalles fordelingsaksen, og denne beskriver hvordan verdiene fordeles mellom kunder, 

leverandører og de etablerte aktørene (rivalene) i bransjen. 

4.1.1 Fordelingsaksen i smådyrklinikkbransjen 

Kundens forhandlingsmakt 

Kunder flest er generelt interessert i å presse pris eller oppnå høyere kvalitet / service for samme pris. Dette 

kan gå på bekostning av aktørenes lønnsomhet. Internett gjør det lettere å sammenligne priser hos ulike 

klinikker, men vi har sett at det er et mindretall som har komplette prislister liggende offentlig tilgjengelig.  

Dyreklinikkenes kunder er i liten grad konsentrert. Med unntak av oppdrett- og kenne-aktører er det få som 

kjøper tjenester i større volumer. De fleste tjenestene og produktene utgjør også en relativt liten andel av 

kundens totale forbruk, og ifølge Porter er kunden da vanligvis mindre prisfølsom. 

Leverandørenes forhandlingsmakt:  

Også leverandører kan på visse betingelser presse lønnsomheten ned i en bransje. I praksis skjer dette ved 

trusler om å sette opp prisene eller redusere kvaliteten på de varene og tjenestene som leveres. 

Fra våre samtaler med aktører i smådyrbransjen mener vi å se at også leverandørmarkedet består av mange 

og til dels jevnstore aktører. Dette gjør at deres forhandlingsmakt begrenses. For eksempel får de fleste 

klinikkene nøyaktig de samme og relativt gode kjøpsavtaler knyttet til teknisk medisinsk utstyr.  

Legemidler benyttet av veterinærer i behandling omsettes til faste priser fra apotek. Veterinærer har som 

utgangspunkt ikke adgang til å videreselge legemidler, men kan selge til dyr som er under veterinærens 

behandling. I praksis innebærer dette at veterinæren kan sende med medisiner som skal vare i perioden 

inntil eier får hentet medisin på apoteket. Ved slik utlevering kan det ikke beregnes noe fortjeneste, kun 

omkostninger ved å skaffe medisinen. 19 

Et aspekt som kan være medvirkende årsak til at kundenes betalingsvillighet er lav er at det vil være naturlig 

for kunder å sammenligne priser for veterinærbehandlinger mot priser på helsetjenester for mennesker, 

som tannleger og fysikalske behandlinger. Veterinærtjenester er underlagt MVA-loven, mens helsetjenester 

for mennesker er unntatt MVA-loven, og en slik sammenligning bidrar dermed til å presse prisene 

veterinærene kan ta for sine tjenester. 

                                                           

19 Jf. LOV 1992-12-04 nr 132: Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 17 
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4.1.2 Rivaliseringsaksen i smådyrklinikkbransjen 

Rivaliseringen mellom etablerte aktører 

I sentrum av Femkraftmodellen ligger rivaliseringen mellom de etablerte aktørene. I følge Porter vil en arena 

med mange konkurrenter føre til ustabile forhold. Aktører som forsøker å gå egne veier vil ofte se at 

konkurrentene har styrke til å svare på utfordringen. Denne teorien har vi sett stemmer i 

dyreklinikkbransjen; det er få eksempler på aktører som skiller seg ut i tjeneste og produktspekter. Videre 

er klinikkenes priser stort sett sammenfallende – og de er under press.   

Inngangsbarrierene er lave for å starte en smådyrklinikk. I prinsippet kan enhver med veterinærlisens starte 

praksis for smådyr, enten ambulerende eller i egnet lokale. Det å starte en praksis i liten skala er ikke særlig 

kostnadskrevende, da det ikke kreves mye utstyr for å utføre enkle behandlinger. Vi anslår en initiell 

investering på et par hundre tusen kroner. Her vil naturlig nok utgangsbarrierene være lave. 

Utgangsbarrierene vil derimot være betydelig høyere i større og mer etablerte klinikker, hvor det er investert 

i mer kostbart utstyr, gjerne opptil flere millioner. Når man først har investert tid i utdanning og praksis er 

det ikke lett å omstilles til annet arbeid uten kostnader. Utstyr taper sin verdi på få år, og vi har ved samtaler 

med flere veterinærer fått opplyst at det er ikke lett å få omsatt brukt utstyr.  

Vi har sett at det har vært gjort oppkjøp med mål om å etablere kjeder i bransjen de siste årene. En 

motivasjon som kan tenkes å ligge bak dette er ønsket om å oppnå stordriftsfordeler. Dette senker 

enhetskostnadene for produkter og tjenester. I følge Porter vil dette gjøre at mindre aktører må godta 

kostnadsulempene tjenesteproduksjon i mindre skala vil medføre – og det kan tenkes at det på sikt også 

medfører at inngangsbarrierene øker noe. 

Trusselen fra inntrengere (nyetableringer)  

Av de nåværende smådyrklinikkene i Norge er 62 % startet de siste 10 årene, og hele 24 % er etablert bare 

de siste tre årene. Avviklingene er få. Trusselen fra inntrengere er altså stor for de etablerte klinikkene.  

En dyreklinikk baserer seg på veterinærfaglig betjening av kundene, og kan ikke klare seg uten. Ca. 70 

studenter uteksamineres hvert år fra Norges veterinærhøyskole. I tillegg til de som studerer i Norge, er det 

omtrent like mange som studerer i utlandet.20 Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere som de siste 

årene er blitt et meget populært profesjonsstudium på 2 år. Denne yrkesgruppen må også autoriseres, 

men er billigere arbeidskraft ved avhjelping til å ta imot og å behandle dyr på klinikkene. 

                                                           

20 Tall oppgitt av DNV 

http://utdanning.no/node/395779
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Nye aktører som etablerer seg i en bransje fører som regel til større kapasitet og en betydelig ressurs-

innsats. Ønsket om å kapre markedsandeler fører ofte til prispress, og dermed redusert lønnsomhet. Faren 

for nyetableringer er størst i bransjer med lave etableringsbarrierer. 

Trusselen fra substitutter 

Den siste konkurransekraften Porter trekker frem i sin modell er knyttet til det han kaller substitutter. Dette 

definerer han som et produkt som kommer fra en annen bransje, men som kan tilfredsstille tilsvarende 

behov. Ut fra hva vi har sett når det gjelder tjenester og produkter som tilbys av dyreklinikker er det ingen 

reell trussel fra substitutter i denne bransjen. Noen dyrebutikker tilbyr enkle tjenester som kloklipp og 

pelsstell etc. I tillegg er det også noen få aktører som tilbyr andre tjenester som fysioterapi, kiropraktikk, 

akupunktur, homeopati og healing, men disse er svært få.  

4.1.3 Konklusjon på konkurransearenaanalysen 

I dyreklinikkbransjen er den viktigste aksen fra Porters modell rivaliseringsaksen. Høy grad av rivalisering 

mellom etablerte aktører og en løpende trussel fra stadig nye inntrengere har gitt en arena der prisene 

presses og hvor den allerede høye rivalisering øker. I en slik bransje blir det svært viktig for aktørene å 

fokusere på hvilke konkurransefordeler som kan gi de bedre lønnsomhet enn gjennomsnittet. 

4.2 Analyse av konkurransefordeler 

Klinikkene kan utvikle to ulike typer konkurransefordeler; kostnadsfordeler og differensieringsfordeler.  Det 

synes som om den mest aktuelle konkurransefordelen for smådyrklinikker er kostnadsfordeler, da de fleste 

klinikkene stort sett tilbyr de samme tjenestene.  

Et unntak her er at enkelte klinikker har egne opptreningshaller med fysioterapeuter, andre trenere og egnet 

treningsutstyr. Dette er en måte å differensiere seg fra de andre klinikkene på. For å kunne tilby 

rehabiliteringstjenester med en viss lønnsomhet er klinikkene helt avhengig av andre kundegrupper enn 

eiere med familiedyr. Dette er typisk utstillingsdyr som skal slankes eller trimmes. Det å tilby 

rehabiliteringstjenester kan likevel være en differensieringsfordel. 

Et selskap med kostnadsfordeler er et selskap som driver mer kostnadseffektivt enn sine konkurrenter. Da 

kostnadsfordeler vil være det største konkurransefortrinnet for de fleste klinikkene, vil vi foreta en strategisk 

kostnadsanalyse. I følge Ask & Ax er det særlig tre faktorer i en strategisk kostnadsanalyse; strategisk 

posisjonering, verdikjedeanalyse og kostnadsdriveranalyse.21 Disse tre analysetypene vil bli gjennomgått i 

de neste avsnittene. 

                                                           

21 Ax, C. & Ask, U. (1995) «Cost management.Produktkalkylering och ekonomistyring under utveckling». Studentlitteratur.  



Side 28 av 49 

 

4.2.1 Strategisk posisjonering 

Strategisk posisjonering innebærer å tilby andre tjenester enn konkurrentene, eller å tilby de samme 

tjenestene på en annen måte. Som allerede nevnt driver de fleste klinikkene etter stort sett samme 

forretningsmodell. Det er imidlertid enkelte forskjeller innad i bransjen. I eksempelet nedenfor illustreres 

dette med tre ulike klinikkvarianter med forskjellig strategisk posisjonering. To ulike nykommere 

sammenlignes mot en representant for den tradisjonelle sorten. 

Billigkjeden 

Billigkjeden 800 Dyrlege profilerer seg som lavpriskjeden 

REMA1000, og har på nettsiden sin kopiert lavpriskjeden Kiwis 

slagord, Trygt, kjapt og billig. De har relativt lave standardpriser 

og satser på inntjening på volum.  

Denne forretningsmodellen er ny i bransjen. Man kan ringe 800 Dyrlege, men tellerskrittene belastes 

kunden. Service og materiell er ikke inkludert i de offentlige prisene. Dette prinsippet om 

kostnadsbevissthet gjøres synlig for kunden.  

Dyreklinikkjeden 

En annen nyhet i bransjen er dyreklinikkjeder som dekker 

nærmest alle behandlinger. Bare i Oslo har for eksempel Petvett 

etablert 7 klinikker i samme kjede med samme identitet og 

nettside. Her etterstrebes skalafordeler, noe vi vil kommenterer 

nærmere i avsnitt 4.2.2  

Den tradisjonelle dyreklinikken 

De tradisjonelle klinikkene representerer per i dag flest antall 

aktører. Et eksempel her er Hamar dyreklinikk, som er en typisk 

norsk dyreklinikk med tre veterinærer. Det er disse som ifølge 

Porter har størst risiko for å bli ”stuck in the midle” i bransjen. 

Våre tall viser at det er de tradisjonelle klinikkene som viser 

lønnsomhet under gjennomsnittet. Men også her finnes unntak. 

Vi har sett eksempler på at erfarne tradisjonelle aktører driver 

over gjennomsnittet, og posisjonerer seg slik at de kan beholde/ 

forsterke sine konkurransefordeler.  
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Eksemplene på forrige sider viser er det primært innenfor pris- eller kostnadsaspektet de nye aktørene 

posisjonerer seg strategisk.  

4.2.2 Verdikjedeanalyse 

For å kunne foreta en strategisk kostnadsanalyse av en smådyrklinikk er det nyttig å bryte den ned i mindre 

komponenter ved en verdikjedeanalyse. En verdikjede viser hvilke aktiviteter som kreves for at klinikken 

skal kunne tilby sine tjenester. I en verdikjede er det to forskjellige typer aktiviteter; primære og støttende 

aktiviteter. De primære aktivitetene er de aktivitetene som er nødvendige for å forvandle råvare til salgsvare, 

mens de støttende aktivitetene er de aktivitetene som kreves for å støtte de primære aktivitetene. I en 

smådyrklinikk er eksempler på primære aktiviteter for eksempel konsultasjoner, operasjoner, 

markedsføring og prissetting. Eksempler på støttende aktiviteter er typisk administrative oppgaver og 

personalrelatert arbeid, som føring av regnskap, utvikling av personalrutiner og rekrutering.  

Hvilke aktiviteter som bør være med i en klinikks verdikjede er individuelt; men typisk bør aktiviteter som 

det er knyttet betydelige kostnader til og som drives av ulike kostnadsdrivere være med. Videre bør 

aktiviteter som klinikken kan differensiere seg på, samt aktiviteter som gjøres på andre måter av 

konkurrenter inkluderes. Et eksempel her kan være de klinikkene som tilbyr rehabilitering og opptrening. 

Denne tjenesten er en tjeneste klinikkene differensierer seg med, samt som det er knyttet betydelige 

kostnader til å tilby en slik tjeneste.  

Etter man har definert en klinikks verdikjede skal kostnader og inntekter knyttes til de ulike aktivitetene i 

forhold til hvordan de oppstår.  På bakgrunn av at klinikkene i relativt stor grad har de samme inntektene 

fra de fleste tjenestene de tilbyr, er det interessant å se på hvordan de kan øke inntjeningen ved å redusere 

kostnader. Vi vil derfor foreta en kostnadsdriveranalyse i avsnittet nedenfor. 

4.2.3 Kostnadsdriveranalyse 

En kostnadsdriveranalyse er en analyse av selskapets kostnader knyttet til de aktiviteter det utfører. 

Selskapet kan kontrollere kostnadene i større eller mindre grad. Man skiller typisk kostnadsdrivere i 

strukturelle og operasjonelle kostnadsdrivere.22 Lønnsomheten i den enkelte klinikk avgjøres i hovedsak 

både av graden av de strukturelle kostnadsdriverne i bransjen, og internt av de operasjonelle.  

                                                           

22 Shank, J.K. & Govindarajan, V. (1993) “Strategic costmanagement. The new tool for competitive advantage”. Press. 
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STRUKTURELLE KOSTNADSDRIVERE: 

Skala (stordriftsfordeler)  

En smådyrklinikk har god tilgang til høyt utdannede fagressurser for relativt lave lønninger. Skalafordeler i 

en smådyrklinikk vil i stor grad avhenge av i hvilken grad klinikken kan sette sammen arbeidskraft og 

kompetanse til inntektsgivende arbeid. Det synes å være en sammenheng mellom å ha rimeligere 

støttefunksjoner rundt veterinærarbeidet for slik å øke effektiviteten på tjenestene. Det kan likevel være 

slik at om en veterinær har kontakt med kunden også ved de enkle konsultasjonene, vil det i større grad 

være mulig å se hvorvidt dyret trenger andre behandlinger og slik oppnå mersalg. 

Større aktører, og da særlig kjeder, vil kunne ha betydelige stordriftsfordeler knyttet til administrative og 

økonomiske oppgaver, markedsføring, etc. 

I vår analyse av antall ansatte mot omsetning og deretter mot lønnsomhet, fant vi at det er et lineært forhold 

mellom antall ansatte og omsetning, men i liten grad samvariasjon mellom antall ansatte og lønnsomhet. 

Dette gir indikasjoner på at enkelte klinikker er bedre til å utnytte skalafordeler enn andre. 

Erfaring 

Erfaring med klinikkdrift vil normalt sett påvirke kostnadsnivået ved stadig forbedringer av prosesser og 

rutiner. Dette kom frem i analysen av lønnsomhetsvariasjonene i bransjen opp mot oppstartsår, hvor de 

eldre klinikkene i snitt viser en bedre lønnsomhet enn de nystartede. 

Kompleksitet 

Vi har i de foregående kapitler pekt på hvordan utviklingen i markedet går mot et stadig økende 

behandlingstilbud. Stadig flere sykdommer og skader kan nå behandles, og dette stiller økte krav til 

kompetanse og utstyr hos den enkelte klinikk. Dette er en kostnadsdrivende faktor. En mulighet for økt 

lønnsomhet vil være i hvilken grad klinikkene effektivt håndterer kostnadene ved den økende 

kompleksiteten i behandlingstilbudet, f.eks. ved å etablere samarbeid med andre, dele utstyr etc.  

Teknologi og teknikk  

Teknisk utstyr til behandling og til den administrative driften kan både effektivisere og stille krav til 

kompetanseheving.  Hvilke kostnader dette fører med seg og hvilken inntjening det gir er selvsagt et viktig 

regnestykke i forkant av teknologivalget.  
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OPERASJONELLE KOSTNADSDRIVERE: 

Standardtjenester  

Med standardtjenester mener vi de tjenester som tilbys i de aller fleste klinikker og da ofte med fastpris. 

Det er tjenester som f.eks. sterilisering-/kasteringsinngrep, tannrens, kloklipp, generell helsesjekk, avliving 

og konsultasjon. Forståelse av kostnadsdriverne til disse tjenestene er viktig, men siden rivaliseringen er stor 

kan det være vanskelig å justere prisene etter hva det koster å tilby tjenestene. Her gjelder det å ikke 

underprise seg, og samtidig være konkurransedyktig for å kunne dra nytte av mulighetene til å øke 

byttekostnadene og/eller kunne ha produkter som følger opp kundens behov.  

I dybdeintervjuene vi har foretatt har det kommet frem at veterinærene ser større behov hos dyrene, og 

dermed i større grad generer salg av produkter og tjenester enn hva dyrepleiere evner. En veterinær har 

høyere timepris enn en dyrepleier, men det må avveies mot om veterinæren kan tjene inn differansen ved 

å møte kunden også ved mindre avanserte sykebesøk. Flere klinikker legger flere produkter og tjenester inn 

i standardtjenester som gjør at grunnprisene kan økes uten at kostnadene øker tilsvarende. F.eks. er det 

noen klinikker som ved sterilisering/kastrering av katt og hund sender med eier en liten "pakke" med ekstra 

plaster, ekstra smertestillende, en liten pose spesialfôr og en lapp som forklarer hvordan eieren skal følge 

opp dyret etter operasjonen. Denne "ekstraservicen" øker betalingsviljen for grunntjenesten, men utgjør en 

svært liten ekstra kostnad for klinikken. Det avgjørende for klinikkene er om kostnadene på flere 

tjenester/produktsalg samlet kan gi god lønnsomhet. Det har vært interessant å se at kjedeklinikkene som 

er kommet de siste årene ligger i et høyere prissjikt for standardtjenester enn andre klinikker.  

Større kirurgisk inngrep og sykebehandling 

For større inngrep og komplekse utredninger kreves det mer avansert utstyr og trolig også spesialister. Flere 

i bransjen har samarbeidsavtaler med spesialister, og utnytter det for egen lønnsomhet i større og mindre 

grad. Enkelte kjeder henviser sine kunder internt i enhetene. Vi har få opplysninger om rivaliseringen i denne 

produkt-/tjenestegruppen, annet enn at det ikke er helsekø for operasjoner. Etter samtaler med flere 

veterinærer har vi fått inntrykk av at kirurgiske inngrep er svært lønnsomme for klinikkene, da betalingsviljen 

her er høy, samtidig som kostnader ved å utføre et kirurgisk inngrep er lave. Det kreves i utgangspunktet 

kun personalkost og noe operasjonsutstyr. Derimot er komplekse indremedisinske utredningsprosesser før 

en eventuell behandling svært kostnadskrevende. Her bruker veterinæren mange timer til research og 

utredning, og dette er det gjerne lav betalingsvilje for. Dette da eier ikke ser hvor mye tid som medgår, og 

ofte ikke får et "direkte resultat" av arbeidet.  Dette gjelder også for dyreeiere som har forsikret sine dyr, da 

alle forsikringer har en bevegelig egenandel samt en øvre grense for hva som dekkes av kostnader i et 

syketilfelle.  
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Kapasitetsutnyttelse 

Den største innsatsfaktoren i en veterinærklinikk er personalressurser. Effektiv utnyttelse av de ansattes tid 

til inntektsgivende arbeid vil være en vesentlig faktor for lønnsomhet. Dette gjelder både utnyttelse av 

veterinærenes tid i forhold til assistenter og dyrepleiere, og samtidig opprettholde full sysselsetting av alle 

ansatte.  

Flere klinikker selger også kompletterende og relaterte tjenester. Eksempler på dette er valpekurs, 

dressurkurs, og tjenester for produksjonsdyr. Dette utnytter ressurser klinikken allerede har tilgjengelig. 

Likeledes har mange klinikker nære samarbeidsavtaler med spesialister og klubber, noe som gir større 

inntjening på den samme kunden.  Kostnader knyttet til slikt salg må skilles fra kjerneområdene, men 

samtidig regnes inn i verdiskapningsmodellen. De fleste klinikker er nærmest avhengig av kryss-salg for å 

drive lønnsomt. 

Medisinsk utstyr representerer også en stor kostnad for klinikkene, og da særlig for de som leverer mer 

avanserte tjenester. Å oppnå en høyere utnyttelse av dette utstyret (og dermed en lavere enhetskostnad) 

vil være en viktig økning av kapasitetsutnyttelsen.  

Kryssalg 

Enkelte produkter som selges i klinikkene kan defineres som kryssalg. Et eksempel er spesialfôr som er 

anbefalt av veterinær etter behandling av dyret. De fleste dyreklinikker selger slikt fôr, og bruker også salget 

til å knytte kunden til seg. 

Det har vært stor utvikling i salg av dyrefôr de siste årene.23 I 2012 kjøpte nordmenn hunde- og kattefôr for 

2,5 milliarder kroner. 24  Det har vært en økning av salget på en halv milliard på fem år. Dette viser at 

omsetningen på hund og katt proporsjonalt er større enn økningen i antall dyr.25  Kostnaden med å holde 

varelager, samt lokaler til utsalg og veterinærens bruk av tid, må kostnadsberegnes.   I samtaler med flere 

veterinærer har vi fått opplyst at klinikkene har en mark up opp mot 100 % ved salg av fôr og utstyr.  

Samarbeid med leverandører av disse produktene kan være en strukturell kostnadsdriver, og i hvilken grad 

klinikkene kontrollerer og følger opp dette samarbeidet kan da ha betydning for kostnadsnivået og dermed 

                                                           

23 http://dyrenett.no/no/s/artikkel.asp?art=Katt&h=d&id=206 

24 Kilde: http://www.dagen.no/2013/02/03/kultur/kjledyr/samfunn/katter/107360 og http://www.newswire.no/art/9916 

25 Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Behandling-av-firbente-er-blitt-milliardbutikk-6774840.html 



Side 33 av 49 

 

lønnsomheten ved produktsalget. Det se ut til at mange av disse varene er gode lønnsomhetsdrivere for 

klinikkene.  

4.3 Konklusjon 

Som tidligere nevnt kan man utvikle konkurransefordeler på to måter; ved å kontrollere kostnadsdrivere 

bedre enn konkurrenter og ved å forandre og utvikle verdikjedens struktur. Smådyrklinikker er aktører i et 

marked med sterk rivalisering, og på en slik konkurransearena ligger nøkkelen til å skape konkurranse-

fordeler i å velge strategisk posisjonering samt kontroll av virksomhetens kostnadsdrivere sett opp mot 

verdikjeden.  

I neste kapittel vil vi gjøre analyser for tre utvalgte klinikker for å se hvordan de har posisjonert seg i 

markedet, og hva som skaper lønnsomhet hos disse. 
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5. LØNNSOMHET HOS UTVALGTE KLINIKKER 

5.1 Presentasjon av klinikkene 

Vi har valgt å se nærmere på tre klinikker for om mulig å avdekke hvordan de løser utfordringene med lav 

lønnsomhet og høy rivalisering. Vi har intervjuet ledelsen og fått utlevert detaljerte regnskapsdata som ikke 

er offentlig tilgjengelig. Klinikkene vi har valgt ut driver alle tre med positiv lønnsomhet, men i varierende 

grad. To av klinikkene holder til i Oslo-området, som trolig er det området i Norge med høyest rivalisering, 

men også størst tilgang til høyt kvalifisert personell. Den tredje klinikken holder til i en mindre by, med 

tilsvarende mindre kundegrunnlag og med mindre konkurranse. Alle klinikkene er eid av kvinnelige 

veterinærer som også arbeider i klinikken, og de har alle tre relativt lang historikk og erfaring i bransjen.  

TABELL 5-1 

  

TABELL 5-2 

 

*) Antall behandlinger er estimater oppgitt av ledelsen 

Resultat 2011

Klinikk 1 Klinikk 2 Klinikk 3

Sum inntekter 11 919         9 381            6 317        

Kostnader

Varekostnad 2 742            2 158            1 517        

Lønnskostnad 6 205            4 711            3 039        

Andre driftskostnader 2 228            1 009            1 325        

Avskrivning varige driftsmidler 268               303               56              

Sum kostnader 11 443         8 181            5 937        

Driftsresultat 476               1 200            380           

Resultat etter skatt 363               871               310           

Nøkkeltall 2011

Klinikk 1 Klinikk 2 Klinikk 3

Antall veterinærer 7 3,5 3,0

Antall assistenter 4 4,2 2,5

Antall adm.personell 0 0 0,5

Antall behandlinger *) 10 000           9 000            5 700        

Driftsmargin 4,3 % 12,8 % 6,0 %

Resultatgrad 0,0 % 13,0 % 6,2 %

Antall behandlinger/årsverk 909                1 169            1 036        

Omsetning/årsverk 1 084             1 218            1 149        

Totalkapital 3 286             4 414            4 123        

Gjeldsgrad 62,1 % 51,6 % 58,3 %
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Som vist i tabellene over, varierer lønnsomheten fra 4,3 % til 12,8 % i driftsmargin. Klinikkene er også 

forskjellige i størrelse, målt i antall ansatte, antall behandlinger og totalkapital. Sammenfallende med våre 

funn i bransjeanalysen, ser vi at klinikken med best lønnsomhet også har høyest totalkapital og lavest 

gjeldsgrad. Andre interessante nøkkeltall er antall behandlinger pr årsverk og omsetning pr årsverk. Disse 

nøkkeltallene presenteres nærmere under omtalen av den enkelte klinikk.   

«Common size»-analyse er en metode for å se på resultatpostenes relative andel av inntektene, og den kan 

være et nyttig verktøy for å sammenligne bedrifter med varierende størrelse. Vi har valgt å benytte 

regnskapet for år 2011 for sammenligning, da dette er det siste året vi har regnskapsdata for alle de tre 

klinikkene. 

TABELL 5-3 

 

*) Inntekter fra salg av varer og varekostnader er estimater oppgitt av ledelsen. 

Analysen viser at er det forskjell mellom klinikkene hva gjelder sammensetning og nivå på kostnader relativt 

til inntektene.  Vi skal se nærmere på kostnadssammensetningen i de enkelte klinikkene i de etterfølgende 

kapitlene.  

Det mest iøynefallende for alle tre klinikkene er hvor stor andel av inntektene som utgjøres av varesalg. Salg 

av varer, dvs. fôr og utstyr, utgjør rundt 20 % + av inntektene. Vi har fått oppgitt at det er svært gode 

marginer for denne omsetningen, og tallene viser også dette. Indirekte kostnader ved salg av fôr er ikke 

inkludert, slik som lokale og lagerkostnader, administrasjons- og personalkostnad samt noe kapitalbinding. 

Dette antas dog ikke å være vesentlige kostnader.  

2011 Gj. Snitt Common Klinikk 1 *) Common Klinikk 2 Common Klinikk 3 Common

Behandlingsinntekter            7 088,5         77,00        9 360,5            78,53        7 335,0            78,19        4 570,0            72,34 

Inntekter fra salg av varer            1 934,8         21,02        2 558,5            21,47        1 995,8            21,27        1 250,0            19,79 

Andre inntekter               182,6           1,98                   -                     -                50,4              0,54            497,3              7,87 

Sum inntekter            9 205,8      100,00      11 919,0         100,00        9 381,2         100,00        6 317,3         100,00 

Varekostnad            2 139,1         23,24        2 742,0            23,01        2 158,3            23,01        1 516,9            24,01 

Lønnskostnad            4 651,9         50,53        6 205,0            52,06        4 711,4            50,22        3 039,3            48,11 

Andre driftskostnader            1 520,6         16,52        2 228,0            18,69        1 008,9            10,75        1 325,0            20,97 

Avskrivning varige driftsmidler               208,9           2,27            268,0              2,25            302,7              3,23              56,0              0,89 

Sum kostnader            8 520,5         92,56      11 443,0            96,01        8 181,3            87,21        5 937,2            93,98 

Driftsresultat               685,3           7,44            476,0              3,99        1 199,9            12,79            380,1              6,02 
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TABELL 5-4 

 

Det er verdt å merke seg at for alle klinikkene utgjør margin fra varesalg det meste av virksomhetens 

driftsresultat. Tabellen under viser driftsmargin for klinikkene uten varesalget. 

TABELL 5-5 

 

Det ser med andre ord ut til at resultatet fra veterinære konsultasjoner og behandlinger er pluss/minus null. 

Dette bekrefter vår tidligere observasjon av hvordan konkurransen i markedet presser prisene på 

behandlingstjenester til et nivå som er usunt for bransjen. Det er ikke tilsvarende prispress på fôr, da 

klinikkene priser dette etter veiledende utsalgspris fra leverandørene.  

Vi vil i det etterfølgende foreta en nærmere gjennomgang av de enkelte klinikkene. 

5.1.1 Klinikk 1 

TABELL 5-6 

 

Klinikk 1 er en relativt stor klinikk i Oslo. Den har i likhet med Klinikk 2 eksistert i flere år, men viser en lavere 

lønnsomhet de siste årene. Gjennom intervju med ledelsen har vi fått ett innblikk i virksomhetens drift og 

vurdering av sin konkurranseposisjon.  

Klinikk 1 merker selv at de er i et svært prispresset marked. Prisingen settes i stor grad ut i fra hva andre 

aktører rundt dem tilbyr, og selv om de forsøker å markedsføre kompetanse og kvalitet, merkes det godt at 

kundene trekker til "billig-klinikker" for standardtjenester. Dette leder til at de til tider må kjøre ekstra 

Bruttomargin 2011 Gj. Snitt Klinikk 1 Klinikk 2 Klinikk 3

Inntekt fra salg av varer            1 934,8     2 558,5        1 995,8        1 250,0 

Varekostnad            1 083,6     1 509,5            991,2            750,0 

Margin               851,2     1 049,0        1 004,6            500,0 

Margin % 44,0 % 41,0 % 50,3 % 40,0 %

Varesalg i andel av total omsetning 20,8 % 21,5 % 21,3 % 19,8 %

Lønnsomhet eks varesalg Gj. Snitt Klinikk 1 Klinikk 2 Klinikk 3

Driftsmargin eks varesalg -1,9 % -6,1 % 2,6 % -2,4 %

Nøkkeltall

2011 2010 2009

Antall veterinærer 7 7 7

Antall assistenter 4 4 4

Antall adm.personell 0 0 0

Antall behandlinger 10000 10000 10000

Omsetning 11 919         12 040         11 538      

Driftsmargin 4,0 % 2,8 % -2,3 %

Resultatgrad 4,3 % 3,1 % -2,1 %
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priskampanjer for denne type tjenester. De øker dermed utnyttelsen av kapasitet i klinikken, men samtidig 

drives enhetsfortjenesten ned.  Klinikken har en av "billig-aktørene" i sitt nærmiljø, og dette medfører nok 

at de opplever en stort prispress på sin konkurransearena. Prismessig ligger klinikken noe under 

gjennomsnittet i vår tidligere prisanalyse, som indikerer at de opplever et stort press i sitt marked. 

Omsetning pr produserende årsverk er på rundt kr. 1 084 tusen, og er det laveste nivået av våre tre klinikker. 

Samtidig har de også det laveste antall behandlinger per produserende årsverk med sine ca. 900 

behandlinger/årsverk. Dette tyder på lavere kapasitetsutnyttelse enn de to andre klinikkene.  

Hva gjelder kostnadsnivå ser vi fra «common size»-analysen at de bruker 52 % av inntektene på 

lønnskostnader. Dette er en høyere andel enn de andre klinikken. Men ved sammenligning av lønns-

kostnader mot antall årsverk kan det virke som om det ikke er det generelle lønnsnivået som er høyere, men 

i stedet at det er utnyttelsen av kapasitet til inntektsgivende arbeid som er lavere. Dette stemmer med det 

inntrykket vi har fått gjennom intervjuer; nemlig at de til tider kan oppleve noe ledig kapasitet.  

Gjennom trendanalyse (ikke inflasjonsjustert), ser vi også at de det siste året har redusert lønnskostnader 

og andre driftskostnader. Dette har bidratt positivt på bunnlinjen:  

TABELL 5-7 

 

 

 

Klinikk 1 oppgir at årsaken til bedret lønnsomhet også er basert på innsparinger ved at de har utsatt 

investeringer i utstyr. Dette kan bekreftes ved å se på utviklingen i andre driftskostnader og avskrivninger 

de siste årene. Det er tydelig at de tiltak som er gjort for å bedre lønnsomheten er å fokusere ytterligere på 

kostnads- og investeringsnivået i virksomheten; i perioden har de ikke økt markedsandeler eller priser. 

Samtidig har de ikke justert på antall årsverk eller antall behandlinger i perioden, slik at innsparingene vil gi 

en midlertidig positiv effekt, men den underliggende underutnyttelse av kapasitet vil vedvare.  

Konklusjon: Klinikk 1 er lokalisert i det som trolig er et av de mest konkurranseutsatte områdene i Norge, 

og sliter med inntjening på grunn av lavt prisnivå og mange tilbydere av samme tjenester. Samtidig virker 

det som om utnyttelsen av tilgjengelig kapasitet både har vært og er noe lavere sammenlignet med de andre 

klinikkene vi har sett på. Som tiltak for å bedre negativ lønnsomhet de siste årene har de måttet redusere 

kostnadsnivået i 2011 både lønnsmessig og med tanke på investeringer i utstyr. Så lenge antall behandlinger 

eller antall ansatte ikke endres vil de fremdeles ha en lavere kapasitetsutnyttelse - og dermed lavere 

lønnsomhet -  enn de mest lønnsomme aktørene i bransjen 

Trendanalyse 2011 2010 2009

Inntekter 103,3        104,4        100,0        

Lønnskostnad 101,3        106,3        100,0        

Andre driftskostnader 90,7          88,2          100,0        

Avskrivning varige driftsmidler 66,6          74,3          100,0        
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5.1.2 Klinikk 2 

TABELL 5-8 

 

Klinikk 2 er en av klinikkene i vårt hovedutvalg på 122 klinikker som viser best lønnsomhet. Klinikken har de 

siste 10 årene drevet stabilt med høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet i bransjen samtidig som de 

opererer i et svært rivaliserende geografisk område. Gjennom intervju med ledelsen har vi fått oppgitt at de 

ikke har en vekststrategi, men de søker å drive fornuftig over tid basert på dagens volum. De driver aktiv 

konkurrentovervåking og har svært god forståelse av sine konkurrenter. Pris settes i stor grad ut i fra 

konkurranseforhold, og de har en klar strategi om å ikke være prisledende. De søker heller å konkurrere på 

tjenester, service og kostnadsnivå. Klinikken har eksistert i lang tid, og har opparbeidet en lojal kundekrets. 

Klinikken er likevel bevisste på at de ikke "eier" kunden, og merker klart konkurranse fra andre aktører.   

I forhold til kapasitetsutnyttelse mener klinikken at de er stort sett er fullt belagt til enhver tid, uten å måtte 

benytte kampanjer for å fylle ledig kapasitet. Lønnskostnad per ansatt er 11 % høyere enn snittet for de 3 

klinikkene i utvalget. Det viser at de lønnsmessig ligger høyere enn de andre siden andelen veterinærer i 

forhold til assistenter ikke kan forklare forskjellen. Klinikk 2 har en lavere andel veterinærer enn de andre 

klinikkene, og de begrunner dette mer ut i fra faglige hensyn enn av hensyn til "kostnadseffektivitet". 

Klinikken oppgir videre at de bruker en del penger på faglig oppdatering av sine ansatte, noe som kan 

forklare deler av de høyere lønnskostnadene.  

Fra «common size»-analysen ser vi at Klinikk 2 relativt sett har lavere andre driftskostnader.De mener dette 

skyldes kostnadsbevissthet rundt investeringer i utstyr etc. Kjøp av medisinsk utstyr gjøres kun når de mener 

det er inntektsmessig forsvarlig, eller gammelt utstyr er utrangert. De mener at de ikke har det "siste" innen 

utstyr, og har i lang tid klart seg uten flere avanserte medisinske apparater samtidig som de mener de leverer 

samme kvalitet og type tjenester som andre klinikker. Klinikk 2 har ikke leiekostnader siden de eier lokalene 

de opererer i. Bygget avskrives over 50 år med en kostpris som er svært mye lavere enn dagens markedspris. 

Dette gir et lavere kostnadsnivå, og samtidig større fleksibilitet i forhold til kostnader for lokale, siden større 

oppussinger og vedlikehold da kan utføres når de ser at lønnsomheten kan bære kostnadene.  Klinikken 

Nøkkeltall

2012 2011 2010

Antall veterinærer 3,5 3,5 3,5

Antall assistenter 4,2 4,2 4,2

Antall adm.personell 0 0 0

Antall behandlinger 9000 9000 9000

Omsetning 9 171        9 381        9 059        

Driftsmargin 9,2 % 12,8 % 7,8 %

Resultatgrad 9,6 % 13,0 % 7,7 %
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bruker lite på markedsføring siden de har en stabil kundegruppe, men benytter markedsføring - gjerne 

sponset av fôrleverandører - for langsiktig kundebygging.  

Vi ser at over de siste tre årene har klinikken hatt varierende avkastning. Trendanalyse viser at i 2011 hadde 

klinikken en økning i inntekter, uten tilsvarende økning på kostnadsnivå.  

TABELL 5-9 

 

Vi har fått oppgitt at 2011 var et "godt år". Personalmessige utfordringer i forhold til samarbeid og 

arbeidsmetode hadde en negativ effekt på inntekter og personalkostnader i 2012. Dette er nå løst, og de 

ser en vesentlig bedring i tallene i 2013. Antall behandlinger pr. produserende årsverk i denne klinikken er 

også høyest av de tre klinikkene vi har sett på. I 2011 hadde klinikken 29 % flere behandlinger per årsverk 

enn Klinikk 1 samtidig som de hadde 12 % høyere omsetning per behandling. 

Driften i Klinikk 2 illustrerer oppfatningen vi har av at kompetanse og sammensetning av personer i en klinikk 

er avgjørende for utnyttelse av kapasitet og mersalg (og derigjennom omsetning og kostnadsnivå). 

Veterinærenes evne til å bedrive "mersalg" eller god oppfølging av sine kunder er avgjørende for 

omsetningsnivået. Samtidig er det essensielt å ha kontroll med kostnadsnivå i forhold til tilbudte tjenester.  

Konklusjon: Klinikk 2 har de siste årene vært en av de mest lønnsomme klinikkene i vårt bransjeutvalg. Dette 

ser ut til å skyldes at klinikken har oppnådd god kundelojalitet, god kapasitetsutnyttelse ved samkjørte 

veterinærer og assistenter, samt bevissthet rundt egen markedsposisjon og konkurrenter. Klinikken er et 

godt eksempel på hvordan verdikjedeanalyse og kostnadsdriveranalyse benyttes i praksis for å definere det 

"riktige" investerings- og kostnadsnivået i forhold til kvalitet og typer tjenester som tilbys.   

Trendanalyse 2012 2011 2010

Inntekter 101,2        103,6        100,0        

Lønnskostnad 104,9        100,4        100,0        

Andre driftskostnader 97,5          96,5          100,0        

Avskrivning varige driftsmidler 56,5          86,7          100,0        
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5.1.3 Klinikk 3 

TABELL 5-10 

  

Klinikk 3 er lokalisert i en mindre norsk by. I nærområdet finnes et visst antall stordyrpraktiserende 

veterinærer i tillegg til en annen smådyrklinikk. Klinikken har således kun en direkte konkurrent, men deres 

kundegrunnlag er vesentlig mindre enn hos de andre to klinikkene i utvalget. Klinikken tilbyr en del andre 

tjenester for å spe på inntektene, som f.eks. hundefrisør, massasje og dressurkurs med en av de ansatte 

som autorisert instruktør. Nærmere 8 % av inntektene er generert av denne type tilleggstjenester. Tidligere 

års inntekter inkluderer også noe stordyrpraksis, og statlig tilskudd for båtkjøring (nullsum margin). 

I forhold til de andre klinikkene er antall behandlinger lavere med ca. 1.036 behandlinger pr. produserende 

årsverk. I tillegg har klinikken et halvt årsverk for administrasjon.  Inntekt pr behandling er også noe lavere 

enn for Klinikk 2. Klinikk 3 har en høyere andel veterinærer av totalt årsverk enn Klinikk 2.  

Salg av varer og utstyr utgjør også i Klinikk 3 en vesentlig del av omsetningen, og som tidligere vist er 

marginen for dette så høy at det utgjør alt driftsoverskudd og vel så det. Driften ser ut til å gå med 

underskudd hvis man ser bort fra utstyr- og fôrsalg.  Prismessig ligger klinikken noe under gjennomsnittet vi 

har fått frem i bransjeanalysen, men vi har ingen prisinformasjon om konkurrenten. Klinikken oppgir at de i 

sin prissetting har utarbeidet en kostnadsfordeling (forenklet ABC-analyse).  Det er denne som danner 

grunnlaget for prising og ikke primært prisene de ser at konkurrenter setter.   

Klinikken følger en strategi om å være "dyrets fastlege" ved at de skal ta imot all og deretter viderehenvise 

til spesialister ved et eventuelt behov for dette. De mener en slik samarbeidsstrategi er mer lønnsomt på 

sikt i stedet for å ha all spesialistkompetanse selv.  

Lønnsnivå ligger noe lavere i Klinikk 3 enn i de to andre klinikkene. Det kan virke normalt ettersom klinikken 

er lokalisert utenfor Oslo og at lønnsnivå nok er noe lavere her. Hva gjelder utvikling over tid, ser vi at driften 

har vært i en nedadgående trend de siste årene (ikke inflasjonsjustert).  

Nøkkeltall

2012 2011 2010

Antall veterinærer 2,3 3,0            2,5

Antall assistenter 2,5 2,5 2,5

Antall adm.personell 0,5 0,5 0,5

Antall behandlinger 5500 5700 5900

Omsetning 6 090        6 317        7 198        

Driftsmargin 4,2 % 6,0 % 11,8 %

Resultatgrad 4,5 % 6,2 % 11,6 %
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TABELL 5-11 

  

Ledelsen i Klinikk 3 opplyste at de forsøkte å øke kapasiteten med en 40 % veterinærstilling i 2010/11, men 

at det ikke var mulig å fylle tiden med tilstrekkelig inntektsgivende arbeid. Dermed måtte de oppgi dette i 

løpet av 2011. Ledelsen opplyser at de overvåker kostnadsnivå nøye, og de bruker fleksibilitetene i 

kostnadsstrukturen både hva gjelder investeringer i utstyr og bruk av assistenter på kvelder, ettermiddager 

og ferier.  Samtidig viser tallene at inntektene har blitt redusert de siste 4 årene. Da vi som tidligere nevnt 

har fått oppgitt at klinikken frem til 2012 også hadde noe stordyrpraksis og offentlig tilskudd for båtkjøring 

kan dette forklare reduksjonen i inntektene. Omsetning pr årsverk har holdt seg stabil over tid og har sågar 

økt noe i 2012. Kostnadene har samtidig gått opp. Lønnskostnader har økt mer enn inflasjon (antatt årlig 

inflasjon på 1,5 %), samtidig med at antall årsverk har gått ned. Avskrivning på varige driftsmidler har økt 

vesentlig i 2012, som følge av at klinikken i 2011 investerte i nytt medisinsk utstyr.  

Konklusjon: Klinikken har over tid vist lønnsomhet over gjennomsnittet i bransjen, men de har det siste året 

hatt en fallende margin. Dette skyldes primært reduserte inntekter og økte lønnskostnader. Sammenlignet 

med de øvrige klinikkene virker det som om de opplever mindre prispress og konkurranse, noe som gjør at 

de over tid kan opprettholde god inntjening. Som følge av at det ikke er mulig å øke markedet, og ikke ser 

det hensiktsmessig å intensivere konkurransen ved å kapre flere kunder ut fra prisstrategi, har de valgt en 

strategi med tydelig fokus på å utvide verdikjeden ved å tilby supplerende tjenester (kryssalg). Dette for å 

fylle ledig kapasitet og å drive mersalg. Denne strategien er åpenbart ikke tilstrekkelig for å skape overskudd, 

og det kan synes som at et enda sterkere kostnads- og effektivitetsfokus må til for å opprettholde marginene 

når inntektene faller. 

5.2 Oppsummering lønnsomhet i utvalgte klinikker 

Vi har sett på regnskapene og intervjuet ledelsen i tre utvalgte klinikker. Vår gjennomgang viser hovedsakelig 

at klinikkene i stor grad er avhengig av tilleggssalg av fôr og utstyr for å generere overskudd. Resultat 

generert fra behandlingstjenester er med andre ord tilnærmet null eller negativt.  Vi ser likevel at det er 

klinikker som over tid klarer å opprettholde noe bedre marginer enn andre. Vår gjennomgang av de tre 

aktørene bekrefter vår tidligere analyse av konkurransefordeler: For å skape bedre lønnsomhet enn 

konkurrenter i et sterkt rivaliserende marked med små muligheter for produkt og tjenestedifferensiering, 

må virksomhetene ha riktig prising av tjenester i forhold til sine nærmeste konkurrenter, samtidig som de 

må ha fokus på utnyttelse av kapasitet og verdidrevet kostnadskontroll.  

Trendanalyse 2012 2011 2010 2009

Inntekter 84,6          91,3          104,1        100,0        

Lønnskostnad 112,8        122,0        100,8        100,0        

Andre driftskostnader 104,4        105,5        97,0          100,0        

Avskrivning varige driftsmidler 218,6        82,0          111,9        100,0        
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6. AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER  

Våre funn viser at smådyrklinikkbransjen som bransje ikke er særlig lønnsom, og at mye av inntjeningen ikke 

kommer fra veterinærtjenester. Dette viser at prisnivået for veterinærtjenester ikke er tilpasset hva det 

koster å tilby tjenestene for de fleste klinikkene. På grunn av den høye rivaliseringen i bransjen er det 

imidlertid vanskelig å justere prisene, og klinikkene må følge konkurrentenes prising. Smådyrklinikkene er 

derfor avhengig av inntjening på andre produkter og tjenester, som fôrsalg.  

De fleste smådyrklinikkene tilbyr stort sett samme type tjenester. Det finnes enkelte klinikker som har et 

bredere tjenestespekter, men det ser ikke ut til at dette nødvendigvis gjør de mer lønnsomme. Da det er 

vanskelig å differensiere seg på pris eller tjenestespekter har smådyrklinikkene mye å hente på å drive mer 

kostnadseffektivt. Dette gjelder særlig utnyttelse av de ansatte og det medisinske utstyret klinikken besitter. 

Å samarbeide med andre klinikker, f.eks. ved å danne kjeder, er et grep vi har sett for å oppnå bedre 

kapasitetsutnyttelse i bransjen de siste årene. 

  



Side 43 av 49 

 

VEDLEGG 

Vedlegg A: Grafiske analyser av mulige forklaringsfaktorer på lønnsomhet 

Resultater fra analysen som presenteres her i vedlegg A er oppsummert i tabell 3-2 i kapittel 3.4 

A-1: Driftsinntekter 

Lorentz-analysen i avsnitt 3.2 viser at det var en stor variasjon i klinikkenes størrelse målt i inntekter. Dette 

gjør det naturlig å starte med å se driftsmargin målt mot omsetning: 

 

Analysen viser stor spredning i normalisert driftsmargin, og vi ser (i likhet med gjennomsnittstallene i avsnitt 

3.1.2) at majoriteten av klinikkene ligger i området +/- 5 millioner i omsetning og 0-5 % margin. Sett bort fra 

noen avvikende klinikker med svært høye eller negative marginer, virker det som om det er en noe mer 

stabil positiv lønnsomhet i virksomheter over 5-10 millioner i omsetning.  

Konklusjon: Interessant å ta med «Omsetning» i videre analyser. 
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A-2: Antall ansatte 

Hovedinnsatsfaktoren i bransjen er kompetanse og arbeidsinnsats hos den enkelte veterinær. I 

årsregnskapet har virksomhetene opplyst antall ansatte, men ikke antall årsverk. Når antall ansatte 

sammenstilles mot inntekter, vises det en bortimot lineær sammenheng: 

  

Antall ansatte målt opp mot driftsresultat viser derimot stor variasjon: 

 

 I tillegg er det som tidligere nevnt usikkerhet knyttet til at vi teller antall ansatte og ikke antall årsverk: 

Konklusjon: Mindre interessant å ta med «Antall ansatte» i videre analyser 
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A-3: Totalkapital og gjeldsgrad 

Vårt utvalg på 122 klinikker viser følgende tall for totalkapital og soliditet:  

 

 

 

Analysen viser at det også er stor variasjon i totalkapital og soliditet mellom aktørene. Gjennomsnittlig 

totalkapital er på kr. 3 millioner, men med variasjon helt ned til kr. 500 tusen. De enkle trendlinjeanalysene 

i Excel indikerer også at det kan være henholdsvis en positiv korrelasjon for størrelsen på totalkapital og en 

negativ korrelasjon for gjeldsgrad mot driftsmargin.   

Konklusjon: Interessant å ta med både «Totalkapital» og «Gjeldsgrad» i videre analyser 

TNOK Gj.snitt Max Min

Totalkapital 3 032,7           13 847,0         501,7             

Avkastning tot kapital 8,0 % 70,5 % -93,5 %

Gjeldsgrad 73,2 % 187,3 % 18,4 %
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A-4:  Priser på standardtjenester 

Stort sett alle dyreklinikker tilbyr standardtjenester som konsultasjon/helsesjekk, vaksinering, kastrering/ 

sterilisering og tannrens. Ca. 1/4 av klinikkene i vårt utvalg har lagt ut prisene på disse standardtjenestene 

på sine nettsider, noe som muliggjør sammenligning og analyse av om prisnivået påvirker lønnsomheten.  

Vår analyse av prisnivå for standardtjenester har tatt utgangspunkt i fire tjenester for hund og tre tjenester 

for katt. Vi har regnet ut prosentvis avvik i forhold til gjennomsnittsprisen per tjeneste, og disse 7 enkelt-

avvikene er så lagt sammen til et totalt avvik per klinikk.  

Variasjonen i snittprisene er store, fra -31 % under snitt, til 24 % over snitt.  

  

Grafen over viser sammenligning av prisnivå opp mot størrelse (omsetning) og driftsmargin. Vi ser at 

variasjon i prisnivå ikke er sammenhengende med størrelse på klinikken 

 

Grafen over viser at det virker å være liten sammenheng mellom prisnivå og lønnsomhet.  

Konklusjon: Tvilsomt om «Prisnivå» er en forklaring på lønnsomhet.  
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A-5:  Geografi 

Med utgangspunkt i postadressen til den enkelte klinikk er det mulig å sette opp en enkel analyse av 

lønnsomhet og geografisk beliggenhet. 

 

Konklusjon: Både de fire storbyene og landet før øvrig (som inkluderer mange klinikker i distriktene) har 

stor spredning i lønnsomhet. Dette gjør at vi ikke har kunnet finne indikasjoner på signifikante geografiske 

variasjoner. 
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A-6:  Effekt av tid (= antall år drift) 

Fra aktører vi har snakket med i bransjen, trekkes fartstid og erfaring i bransjen frem som en forklaring på 

bedre lønnsomhet. For å se nærmere på denne antakelsen har vi tatt utgangspunkt i året klinikkene i 

utvalget er stiftet.  

 

 

Av utvalget på 122 klinikker ser vi at av de 69 klinikkene startet de siste 10 årene går 24 med underskudd, 

dvs. 35 %. Av de resterende 52 som har stiftelsesdato før 2003 viser kun 9 klinikker underskudd, dvs. 17 %. 

Tilsvarende er gjennomsnittlig driftsmargin 4,6 % for klinikker startet de siste 10 årene, og 7,2 % for de eldre 

klinikkene. Dette gir en indikasjon på at fartstid kan ha betydning for lønnsomheten – og kan i så fall relateres 

til opparbeidet kundebase og/eller veterinærenes erfaring. 

Konklusjon: Interessant å ta med «År stiftet» i videre analyser. 
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A-7:  Kjønn på daglig leder 

Vi har tatt utgangspunkt i kjønn på nåværende daglig leder. For de yngste bedriftene er dette sannsynligvis 

sammenfallende med personen som var daglig leder ved stiftelsen av selskapet (og ofte også selskapets 

gründer). Analysen viser følgende: 

 

 

Konklusjon: Interessant å ta med «Kjønn daglig leder» i videre analyser da det tilsynelatende kan se ut som 

en svak korrelasjon mellom kjønn på daglig leder og lønnsomhet. 

 

 


