
jhjh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregleringen av det svenska 

apoteksmonopolet 

– Finns det teoretiskt och historiskt stöd för att 

regeringens mål kommer att uppfyllas? 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Magisteruppsats 30 hp | Internationellt Företagande | höstterminen 

2010 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Johan Nordfeldt och Maria Svanborg 

Handledare: Curt Scheutz, Jurek Millak och Maria Smolander 

 



1 
 

Förord  

Vi vill framföra ett tack till våra handledare Curt Scheutz, Jurek Millak och Maria Smolander som gett 
oss nödvändig respons under uppsatsens gång.  
 
Vi vill även tacka våra intervjurespondenter Johan Wallér, Andreas Furängen, Anders Anell, Magnus 
Thyberg, Thomas Ringbom, Martin Elfversson, Anders Wallin samt Eva-Britt Gustavsson.  
 
Vidare vill vi tacka de individer som hjälpt oss genom att deltaga i uppsatsens enkätundersökning. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka familj och vänner som ställt upp med råd och hjälp under uppsatsens 
gång. 
 
Tack!  
 
Stockholm 12 januari 2011  
 
Johan Nordfeldt 
Maria Svanborg 
 



2 
 

Abstract 

 

Title: The reregulation of the Swedish pharmacy monopoly – Does theory and history support that the 
governments goals will be fulfilled? 
 
Authors:  Johan Nordfeldt and Maria Svanborg 
 
Advisors: Curt Scheutz, Jurek Millak and Maria Smolander 
 
Keywords: Reregulation, state monopoly, privatization and the pharmacy market 
 
Research Question: Does the pharmacy market seem to change in accordance with the goals stipulated by the 
government due to the reregulation? 
 

This leads to the following sub-questions: 

 Does it seem like the availability of medical drugs for consumers increase? 

 Does it seem like service for consumers get enhanced? 

 Does it seem like the supply of services for consumers increase? 

 Does it seem like the costs of medical drugs are maintained? 
 
Purpose: The purpose of this study is to evaluate if the trends resulting from the reregulation of the pharmacy 
monopoly correspond to the goals stipulated by the government.  
 

 The purpose is furthermore to compare the reregulation of other Swedish markets and the reregulation 
of the pharmacy market in other Nordic countries in order to heed their lessons.  

 
Method: This study uses method triangulation, with a questionnaire directed to pharmacy customers forming 
the quantitative basis and interviews with specialists regarding the pharmacy market, forming the qualitative.  
The study also draws heavily on historic data regarding reregulation of Swedish markets and reregulation of the 
pharmacy market in other Nordic countries.  
 
Conclusions:  
 

 Availability of medical drugs has increased and will presumably continue to do so. 

 Service quality has increased somewhat and will presumably continue to do so. 

 Supply of services has increased and it will presumably continue to do so. 

 The cost of medical drugs will only increase if it is required in order to satisfy the other goals.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Omregleringen av det svenska apoteksmonopolet– Finns det teoretiskt och historiskt stöd för att 
regeringens mål kommer att uppfyllas? 
 
Författare: Johan Nordfeldt och Maria Svanborg 
 
Handledare: Curt Scheutz, Jurek Millak och Maria Smolander 
 
Nyckelord: Omreglering, statliga monopol, privatisering och apoteksmarknaden 
 
Frågeställning: Ser apoteksmarknaden ut att förändras i enlighet med de mål som stipulerats av regeringen 
gällande omregleringen? 
 
Detta leder till ett antal subfrågor: 

 Ser konsumenter ut att få ökad tillgänglighet till läkemedel? 

 Ser konsumenter ut att få bättre service? 

 Ser konsumenter ut att få bättre utbud av tjänster?  

 Ser det ut som kontrollen över läkemedelskostnaderna kan bibehållas?  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att utröna om de trendmässiga effekterna, som uppkommit då apoteksmonopolet 

omreglerats, överensstämmer med de mål som identifierats ovan. 

 

 Syftet är även att jämföra de övriga svenska statliga omregleringarna samt tidigare nordiska 

omregleringar av apoteksmarknader, för att dra lärdom av dessa.  

 
Metod: Denna studie använder sig av metodtriangulering genom en enkätundersökning till apotekens kunder, 
som formar det kvantitativa inslaget och intervjuer med experter gällande apoteksmarknaden, som formar det 
kvalitativa inslaget i uppsatsen. Studien nyttjar även historisk data från tidigare omregleringar av svenska 
marknader samt omregleringar av apoteksmarknaden i övriga nordiska länder. 
 
Slutsatser:  
 

 Tillgängligheten har ökat och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Servicenivån har i viss mån stigit och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Serviceutbudet har i viss mån ökat och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Läkemedelskostnaderna påverkas endast om det krävs för att uppfylla de övriga målen.  
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Begreppsförklaring  

 

Läkemedelskostnader: på grund av läkemedelsförmånen står staten för majoriteten av kostnaden vid 

konsumtion av receptbelagd medicin. Ett mål med reformen var att bibehålla kontrollen över dessa kostnader. 

Med andra ord har man som mål att läkemedelskostnaderna inte direkt skall påverkas av omregleringen. När 

läkemedelskostnader omnämns i analys och slutsatser åsyftas enbart relativa läkemedelskostnader.  

 

Trend: i uppsatsens sammanhang används ordet ”trend” och ”trendmässig” för att belysa den nuvarande 

situationen och åt vilket håll utvecklingen på apoteksmarknaden verkar luta. Med andra ord används ”trend” för 

att förtydliga det faktum att medvetenhet existerar från författarnas sida om att det ej går att uttala sig om det 

slutgiltiga resultatet gällande den omreglerade apoteksmarknaden.  

 

TLV: förkortning av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. 

 

AUP: förkortning av apotekets utpriser. 

 

Generika: samlingsbegrepp för de läkemedel som utsätter ett originalläkemedel för generisk konkurrens. Det vill 

säga generika är läkemedel som börjar säljas i och med att ett patent upphör. 

 

KKV: förkortning av konkurrensverket. 

 

Omreglering: I media blandas orden omreglering och avreglering när man behandlar apoteksmarknaden. 

Regeringen har valt att enbart skriva omreglering då detta är fallet. Istället för att göra apoteksmarknaden fri så 

ändrar man den tidigare regleringen; marknaden i sig fortsätter att vara starkt reglerad. Således brukas 

omreglering och ej avreglering i denna uppsats.   
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1. Inledning 

 

 

Nedan presenteras bakgrunden till ämnet följt av en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte med undersökningen. Även avgränsningar och antaganden diskuteras i 

detta kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Omregleringar av monopolmarknader är ingen ny företeelse, ej heller är det av okomplicerad natur. Var 

omreglering som sker i Sverige (och i andra länder) möter nya utmaningar och nya komplikationer som måste 

tas itu med och lösas på ett snabbt och individuellt anpassat vis. Detta med anledning av att varje 

monopolmarknad som omregleras från början har en särskild struktur och den gällande marknaden är unik. En 

viktig aspekt är att dra lärdom av tidigare omregleringar och försöka arbeta proaktivt med att hitta särskilda 

lösningar på problem som kan uppkomma. Detta har lett till att de omregleringar av monopolmarknader som 

skett under 2000-talet har haft en relativ fördel, vilket lett till att de redan i ett initialt läge lyckas med uppsatta 

mål. Detta med tanke på att man har försökt att motverka de problem som uppkommit under tidigare 

omregleringar på 90-talet.1 

 

Omregleringen av statligt ägda monopol har en högst aktuell betydelse, då många av de politiska debatterna har 

kretsat kring just den frågan. Det senaste beslutet i raden är omregleringen av den statliga bilprovningen, vilken 

har mottagit både ris och ros från folket och inblandade aktörer. Man kan också traditionellt observera att det i 

frågor som denna har skapats två olika koalitioner med motsatta åsikter, som generellt har sin grund i politisk 

övertygelse. Gällande omregleringen av apoteksmarknaden har likaså två koalitioner gått att urskönja: en 

kapitalistisk sida som är positiv till konkurrensutsättning samt en socialistisk sida som är för statligt ägande av 

specifika branscher.2 

 

I efterforskningen kring debatten angående monopolmarknader återfanns en artikel skriven av Winand Emons, 

där författaren visar på att säkerheten i bedömningsprocessen eventuellt blir större i ett monopol än på en fri 

marknad. Som exempel togs det statliga försäkringsbolaget i Schweiz, vilket genom skalfördelar kan hålla 

priserna nere och där enhetliga beslutsgrunder för försäkring finns. Detta leder till att homogeniteten och 

                                                           
1
 Intervju med Thomas Ringbom 

2
 Transportstyrelsen 



10 
 

därigenom också säkerheten kring bedömningsprocessen blir större. Vid konkurrens väljer konsumenter istället 

att ta ett test hos andra aktörer inom försäkringar istället för att till exempel investera i säkerheten i sin bostad.3 

 

I en avhandling av Muhammad M. Al-Zuhair hänvisas man till en artikel vid namn “many nations may have open 

markets, yet are driven by goals other than financial benefits (i.e. not pure capitalists)”. I den sistnämnda 

beskrivs hur privatisering är positivt för ett lands ekonomi då det möjliggör FDI (foreign direct investment) i 

större utsträckning.4 Detta skulle enligt artikeln leda till att bolagsstyrningen effektiviseras då influenser i många 

fall sker från flertalet olika bolagskulturer och länder. Detta minskar i sin tur risken för att styrelsen handlar för 

egen vinnings skull, den så kallade agentteorin. Likaså sprids riskerna mellan länderna och allokering kan ske på 

ett effektivt sätt. 

 

I samma avhandling beskrivs hur skillnaden mellan länder försvinner ur marknadshänseende vilket ökar 

konkurrensen om kapital och om konsumenter. Detta leder till att företag med aktieägarsystem har fördelar då 

de kan imitera andra framstående företag, det vill säga benchmarking.5 

 

Det bör dock påpekas att det finns ickeekonomiska argument för att inte privatisera specifika branscher, till 

exempel militär och polis. I andra fall uppstår kraftiga diskussioner, exempelvis kring avreglering av det svenska 

systembolaget som länge pågått och ännu ej blivit verklighet, bland annat med anledning av att det kan anses 

vara ett hot mot folkhälsan.  

 

Politisk övertygelse är som nämnt en fundamental aspekt i åsiktsskillnaden mellan de som är för respektive 

emot statligt ägande. När koalitionen (moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna) kom till 

makten hösten 2006 togs beslutet relativt omgående att apoteksmarknaden skulle omstruktureras. 

Förändringarna skedde snabbt med anledning av att man ville utnyttja hela mandatperioden ifall ett maktskifte 

skulle ske vid omvalet 2010. Lite för snabbt enligt somliga forskare6, men under kontroll enligt andra.7 

 

 

 

                                                           
3
 Emons (2001) 

4
 AL-Zuhair (2008) 

4
 Ibid 

5
 Ibid 

6
 RiR 2010:19 

7
 Larsena, Vrangbækb och Traulsen (2006) 
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1.2 Problemdiskussion 

Under läkemedelskongressen i november 2010 poängterade Christina Åkerman, generaldirektör för 

Läkemedelsverket, att ”vägen till framgång är att alla goda krafter samverkar”. Med detta menas att om makten 

fördelas på ett korrekt vis och om ansvaret plockas upp av lämplig aktör och inte hamnar mellan stolarna kan 

apoteksmarknaden utvecklas på ett positivt sätt och omregleringen kan leda till en allmän förbättring. Men, går 

utvecklingen åt ett positivt håll? Verkar det som att de trendmässiga effekterna av omregleringen har lett till en 

förbättrad och mer effektiv apoteksmarknad? Åsikterna går isär, men åt vilket håll pekar fakta? 

 

Frågeställningen om apoteksmonopolets eliminering tog sin början långt innan alliansens valseger 2006, då 

regeringen deklarerade sin avsikt att omreglera apoteksmarknaden. Det var ett beslut som vuxit fram under 

ansenligt många år och som vid olika tidpunkter expanderat i relevans. Detta då det svenska apoteksmonopolet 

har blivit behandlat i EG-domstolen att antal gånger de senaste 40 åren. Efter koalitionens tillträde i regeringen 

2006 tillsattes en utredare, Lars Reje, för att se över de tre delarna av apoteksmonopolet. Dessa innefattar 

läkemedel inom slutenvården, receptbelagda läkemedel samt receptfria läkemedel. Den 20 februari 2009 

lämnades en proposition till riksdagen som ledde till riksdagens beslutande den 29 april 2009  om att avskaffa 

det svenska apoteksmonopolet, som således upphörde den 1 juli 2009. Implementeringen har trots den snabba 

avknoppningen skett i etapper, receptfria läkemedel har varit tillgängliga för försäljning i dagligvaruhandeln 

sedan den 1 november 2009 och reformen om läkemedelsförsörjning i slutenvården genomfördes redan den 1 

september 2008.8  

 

Då omregleringen fortfarande är en pågående aktiv process och då alla de apotek som skall säljas från gamla 

Apoteket AB ej ens har lagts ut till försäljning, är det viktigt att påpeka att det inte är möjligt att tillfullo utläsa 

vad effekten av omregleringen kommer att bli. Marknaden anpassar sig fortfarande till reformen och vissa av de 

speciella restriktioner som avtalats upphör först om tre år. Av denna anledning kommer undersökningen att 

fokusera på att identifiera den nuvarande situationen för apoteksmarknaden samt de trender som påvisas och 

som underbyggs av historiskt material, det vill säga vad effekten verkar bli av denna omfattande 

omstrukturering.  

 

Hur går då omstruktureringen av Apoteksmonopolet till? Jo, man har genom tidigare erfarenheter av 

omstruktureringar under 90-talet av svenska monopol tagit lärdom av de bakslag som flera gånger ledde till 

initialt misslyckande. Detta har lett till utformningen av det tillvägagångssätt som slutligen genomförts där 

omregleringen omfattar både den vertikala och den horisontella strukturen9. Med den vertikala strukturen 

                                                           
8
 Apoteket AB 

9
 Intervju med Thomas Ringbom 
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menas bland annat strategisk infrastruktur och receptuppgifter som flyttades ut till Apotekens service AB från 

den gamla monopolisten Apoteket AB. Detta för att förenkla för nya konkurrenter att komma in på den 

omreglerade marknaden. Om Apoteket AB hade suttit kvar i orubbat bo gällande den vertikala strukturen hade 

detta verkat konkurrensinskränkande för övriga aktörer och den inledande förändringen hade varit mycket mer 

trögstartad. Den horisontella förändringen av den gamla monopolisten var att man gjorde Apoteket AB 

väsentligt mindre, bland annat genom att 150 apotek förflyttades från Apoteket AB till Apoteksgruppen AB. 

Detta bolag etablerades för att hjälpa mindre aktörer att träda in på den svenska apoteksmarknaden. I nuläget 

har runt 100 av dessa apotek sålts och alla apotek beräknas vara sålda under 201110. Denna strategi utarbetades 

för att man tidigare kunnat se brister i sättet hur man hanterar den gamla monopolisten, exempelvis gällande 

omstruktureringen av telemarknaden11. 

 

Vid en jämförelse av apoteksmarknaden med övriga nordiska länder kan man påvisa vissa gemensamma 

effekter föranledda av omstruktureringarna; antalet aktörer har över lag blivit fler samt mindre, dock har en 

väsentlig prisreduktion endast skett på Island och ej i Norge eller Danmark.12 

 

Det gamla Apoteksmonopolet har vid ett flertal tillfällen hamnat i blåsväder gällande drivandet av 

verksamheten. Bland annat dömde Europadomstolen 2005 det svenska apoteksmonopolet för att det ej sköttes 

på ett sätt som var kompatibelt med EU:s regler för konkurrens. Problemet låg ej i att det var ett monopol (hälsa 

är en av de branscher som man kan få dispens inom) utan i att de gjorde alla sina inköp via Kronans Droghandel 

och Tamro. Således gavs inte utländska läkemedelsförsäljare någon möjlighet att få sina produkter provade på 

den svenska marknaden.13  

 

Utöver dessa ekonomiska och ideologiska argument, väljer stater även att avveckla monopol för att kortsiktigt 

skapa kapital, antingen som ett substitut för ett lån eller för att minska stadsskulden. Apoteksmarknaden 

omreglerades som ovan nämnt av andra skäl, dock skedde den direkt efter en ekonomisk kris, vilket kan anses 

lägligt för staten.14 

 

 

                                                           
10

 Intervju med Eva-Britt Gustavsson 
11

 Statskontorets rapportserie 2004:28 
12

 Anell (2005) 
13

 SVT (2005) 
14

 Scheutz (1992)  
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1.3 Problemformulering  

För att kunna framlägga bevis för de trendmässiga förändringar som omregleringen av apoteksmonopolet har 

lett till för dess kunder, har en problemformulering verbaliserats:  

 

 Ser apoteksmarknaden ut att förändras i enlighet med de mål som stipulerats av regeringen gällande 

omregleringen? 

 

Detta leder till ett antal subfrågor: 

 Ser konsumenter ut att få ökad tillgänglighet till läkemedel? 

 Ser konsumenter ut att få bättre service? 

 Ser konsumenter ut att få bättre utbud av tjänster?  

 Ser det ut som att kontrollen över läkemedelskostnaderna kan bibehållas?  

 

1.4 Syfte  

Uppsatsens syfte är att utröna om de trendmässiga effekterna, som uppkommit då apoteksmonopolet 

omreglerats, överensstämmer med de mål som identifierats ovan. 

 

 Syftet är även att jämföra de övriga svenska statliga omregleringarna samt tidigare nordiska 

omregleringar av apoteksmarknader, för att dra lärdom av dessa.  

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att fokusera på de tolkningar av målen som presenteras i problemformuleringen. 

Inslag av juridiska, medicinska och nationalekonomiska aspekter av omregleringen förekommer även, men 

djupare analys av dessa görs ej. 

 

Då omregleringen av apoteksmarknaden ännu ej är avslutad och marknaden ej konsoliderats avgränsas denna 

studie till att dra slutsatser kring de trender som finns i dagsläget. Med andra ord går det enbart att dra 

slutsatser om hur framtiden ser ut att bli.  

 

1.6 Förförståelse och antaganden 

Denna studie äger rum kort efter apoteksmarknadens omreglering. Därmed går ej slutgiltiga slutsatser att dras 

angående måluppfyllelse. Undersökningen fokuserar därför på om trenden pekar mot måluppfyllelse, det vill 
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säga om det finns underlag för att skeendet går i den riktning som regeringen eftersträvar och om det finns 

historiskt och teoretiskt stöd för att det skall göra så.  

 

Ett ekonomiskt perspektiv är inte tillräckligt för att tillfullo utreda en omreglering av denna omfattning, då det 

bland annat finns ytterligare situationsmässiga perspektiv, såsom medicinska och juridiska i detta fall. De 

politiska och samhälleliga perspektiv som återfinns inom ämnet tas bara upp ytligt i denna studie, då fokus ligger 

på de ekonomiska aspekterna. För en fullständig utvärdering av omregleringen bör kompletterande studier 

inom ovan nämnda områden göras.  

 

Möjligheten till att generalisera enkätundersökningens resultat begränsas av att den utfördes under dagtid, att 

antalet respondenter enbart var 60 och att den geografiska spridningen var låg. Detta innebär att viss 

homogenitet kan förekomma. 
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2. Metod 

 

 

I detta kapitel presenteras den ansats som används i uppsatsen. Denna består i djupintervjuer med 

experter samt en enkätundersökning riktad till apotekets kunder. En redogörelse av de verktyg som 

används för att analysera framtagen data görs även. 

 

 

2.1 Ansats 

Uppsatsens forskningsfrågor besvaras med hjälp av metodtriangulering, således skall djupintervjuer med 

representanter från omregleringens inblandade aktörer och experter göras, vilka presenteras i 4.3. Genom 

dessa undersöks den rådande marknadsstrukturen för att utröna om det finns stöd för de fördelar som 

eftersträvas med omregleringen samt hur konkurrensen ter sig. En enkätundersökning har även sammanställts 

som riktar sig till apotekets kunder, för att hitta mönster och samband i konsumenters åsikter samt kunskap 

gällande omregleringen. Denna direktinsamling av information kommer att kompletteras med historisk data 

från andra omregleringar vilken presenteras i 4.1 och 4.2. 

 

2.1.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuerna med aktörer och experter på marknaden sker genom en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade frågor. Majoriteten av frågorna är i förväg formulerade med öppna svarsalternativ. Intervjuerna 

präglas av öppenhet och informanten ges möjlighet till framförande av personliga åsikter skiljda från 

frågeställningarna, vilket gör att det även finns inslag av informella ickestandardiserade delar. De på förhand 

strukturerade frågorna är en blandning av beskrivande, tolkande och teoretiska vilket gör att både konkreta 

händelser, informantens uppfattningar och avsikten med skeenden behandlas i intervjun. En del av de 

föreberedda frågorna har anpassats på en individuell nivå, då respondenterna är experter inom olika områden. 

Intervjuerna genomförs antingen personligen på informantens kontor, via telefon eller via mejl. Personliga 

intervjuer på informantens kontor har föredragits i så stor utsträckning som möjligt, då denna metod bidrar till 

att intervjuare kan påverka omständigheterna i positiv riktning genom att på olika sätt ge uppmuntrande och 

erkännande respons till informanten. Dock finns medvetenhet om att motsatsen, det vill säga negativa 

tendenser, kan prägla intervjun; detta ifall att samspelet mellan informant och intervjuare ej fortlöper på 

eftersträvat vis, vilket även i viss utsträckning kan ske vid telefonintervjuer, men minimeras vid mejlintervjuer. 

Valet av informanter har skett genom att i så stor utsträckning som möjligt kontakta alla omregleringens 

inblandade organisationer samt forskare inom ämnet, för att avslutningsvis kontakta respektive beslutsfattare. I 
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stort sett har samtliga organisationer varit positiva till intervjuer och genomförandet har präglats av en vilja att 

sprida information och dela med sig av erfarenheter för att på så vis bidra till ytterligare aggregerad förståelse 

för andra, till fördel för uppsatsen då den tillmötesgående inställningen har förenklat genomförandet. Med 

undantag av regeringens representant för omregleringen, Göran Hägglund, har samtliga kontaktade 

organisationer valt att medverka.  

 

Data som insamlas från intervjuerna sammanfattas individuellt för att sedan jämföras och sammanställas, detta 

för att minska risken för missuppfattningar. För att ytterligare öka reliabiliteten används vid alla personliga 

intervjuer en diktafon för att i efterhand kunna reda ut eventuella oklarheter kring intervjuerna. 

Sammanfattningarna av intervjuerna skickas sedan till respektive respondent för att godkännas innan de 

förläggs i uppsatsen, detta för att undvika jävighet och tolkningsmisstag av de svar som har givits. Texterna 

kodas därefter och kategoriseras och uppdelas för att kunna utkristallisera eventuella likheter, skillnader och 

mönster i svarsinnehållet. De identifierade mönstren undersöks sedan med teorierna som underlag för att 

kunna dra slutsatser kring informanternas upplysningar. 

 

2.1.2 Enkätundersökning   

Enkätfrågorna till apotekets konsumenter, vilka utgör det kvantitativa inslaget i uppsatsen, har formulerats så 

konkret och entydigt som möjligt för att minska risken för missuppfattningar från respondenternas sida. På 

grund av detta har vid utformandet likartade värden, såsom ”ja ibland” och ”nej inte så ofta”, tagits bort. 

Materialet har samlats in med hjälp av frågeformulär som har tilldelats 60 av apotekens kunder. De apotek vars 

kunder framförallt har valts till respondenter är Kronans Droghandel i Liljeholmen samt Apoteket Hjärtat i Solna. 

Enstaka kunder har dessutom valts från Apoteket AB i Huddinge, Apoteket Hjärtat vid Mariatorget, Apoteket 

Medstop i Sicka samt Apoteket Hjärtat i Upplands Väsby. Samtliga valda apotek är belägna i köpcentrum. 

Anledningen till att apotek belägna i köpcentrum har valts är att de har en relativt stor kundkrets, vilket ökar 

sannolikheten för ett representativt urval. I köpcentrum är det dessutom möjligt att ställa frågorna i 

inomhusmiljö, vilket på grund av den kalla årstiden ökar troligheten att respondenterna överlämnar väl 

genomtänkta svar. Enkäterna har utdelats direkt till konsumenterna och valet om att medverka i 

undersökningen eller ej har gjorts samtidigt. De som har valt att medverka har fyllt i enkäten på plats, vilket har 

inneburit att bortfallet är obefintligt.  

 

Fokus kring variablerna och dess värden kretsar kring demografi och vad respondenterna anser, speciellt 

gällande den service som de mottagit samt hur de uppfattar förändring av tillgänglighet och öppettiderna sedan 

omregleringen. Enkäten är prestrukturerad med på förhand angivna värden, dock med en öppen sista fråga där 

respondenterna kan förmedla egna åsikter eller kommentarer. Denna sista fråga kan ej generaliseras på samma 
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sätt som svaren på de övriga förkodade frågorna. Innan frågeformuläret färdigställts har flera förstudier 

genomförts för att försöka upptäcka eventuella fel och brister hos enkätfrågorna. Insikt i den eventuella 

homogeniteten i svarsgruppen har lett till att frågor dessutom ställs kring respondentens situation såsom 

civilstånd, kön, ålder och sysselsättning så att hänsyn kan tas till detta vid sammanställningen av 

undersökningen. 

 

2.2 Statistisk analys 

Då majoriteten av variablerna i enkätundersökningen ej är numeriska är det inte möjligt att genomföra 

sedvanliga statistiska analyser såsom regressionsanalys eller multipel regressionsanalys. På grund av detta 

genomförs Chi2-tester i empirikapitlet gällande svaren från enkätundersökningen, för att hitta eventuella 

samband mellan olika variablers värden och för att kunna dra slutsatser från dessa. 

 

2.2.1 Chi2-test 

Vid utförande av chi2-test ställs korstabeller upp. Följande formel används vid beräkningen: 

 

 
Chi2 = x2 = ∑ (Oi – Ei)

2 
                  Ei 

 

 

O representerar observerad frekvens och E representerar förväntad frekvens på värdena som de olika 

variablerna kan anta. 

 

Hypoteserna som sedermera ställs upp innan beslut tas om att förkasta eller behålla nollhypotesen är följande:  

 

 
H0 = medelvärdena mellan de båda grupperna skiljer sig inte åt; µ1 - µ2 = 0 
H1 = medelvärdena mellan de båda grupperna skiljer sig åt; µ1 - µ2 ≠ 0 
 

 

Nollhypotesen innebär således att samband mellan de variabler som ställs upp i chi2-testet ej kan påträffas, 

medan den alternativa hypotesen innebär att samband mellan de uppställda variablerna går att finna. 
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3. Teori 

 

 

Nedan presenteras inledningsvis för- och nackdelar med ett monopol, sedan följer en presentation av olika 

teorier inom ämnet och tidigare forskning. 

 

 

3.1 För- och nackdelar med monopol 

Monopol har länge förknippats med negativa aspekter, inte minst från företagsekonomer som i ett tidigt skede i 

utbildningen får lära sig Adam Smiths teori om ”den osynliga handen”. Ett monopolföretag kan, till skillnad från 

företag som agerar på en marknad där perfekt konkurrens råder, sätta marknadspriset för en tjänst eller vara. 

Om monopolisten agerar för att maximera vinster, leder detta teoretiskt sett till att priser blir höga och 

försäljningsnivån låg.15 

 

Monopol kan även ha möjligheten att, på grund av skalfördelar, utan förlust sätta ett pris som är lägre än 

marknadspriset på en fri marknad. En sådan underprissättning kan användas för att driva ut potentiella 

konkurrenter. Det svenska apoteksmonopolets prissättning var dock starkt reglerad; man tilläts en vinstmarginal 

uttryckt i procent. Idén var att hålla ett lågt pris för allmännyttan.16 

 

Höga utpriser, i kombination med etableringshinder för nya aktörer som ett monopol kan hålla, leder till få 

incitament till innovativt skapande, forskning samt utveckling. Detta bidrar till att utveckling inte blir ett 

konkurrensmedel och saktar således ned framåtskridandet.17 

 

Fördelarna är, å andra sidan, i denna uppsats intressanta då omreglering faktisk redan skett och bör således tas i 

beaktande. Skalfördelar är mest framträdande, förknippat med stora initiala fasta kostnader och stor chans till 

att den stora mängden som kan produceras eller inköpas leder till att lägre priser kan hållas i jämförelse med 

mindre aktörer. Om ett monopolföretag som åtnjutit skalfördelar skulle brytas upp, leder det till att den 

genomsnittliga kostnaden blir högre, vilket i sin tur leder till suboptimal effektivitet. Ett utomordentligt exempel 

på detta skeende är avregleringen av den statligt ägda brittiska järnvägen som skedde 1997. Effekten blev färre 

avgångar och sämre service beroende på de stigande kostnaderna när skalfördelarna ej längre erhölls.18 

                                                           
15

 McGee (2004) 
16

 Ibid 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
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Monopol kan även i vissa fall vara att föredra just då de associeras med färre varor till högre priser. Till exempel 

är det svenska systembolaget ett monopol på alkoholmarknaden, som skapats för att minska konsumtionen av 

något som anses dåligt för samhället. Detta för att främja folkhälsan. 19 

 

3.2 Agentteori 

För att utvärdera för- och nackdelar, i relation till de mål som identifierats, som uppkommer på grund av 

ändringen av styrsätt i branschen används agentteorin.  Denna förklarar hur en agent eller ett ombud som 

handlar å annan parts vägnar kan handla suboptimalt bland annat på grund av egenintresse och bristfällig 

information.20 

 

Det man i relation till omregleringen av det svenska apoteksmonopolet bör ta i beaktande är huruvida det är 

lättare för enskilda aktieägare att kontrollera hur apoteken beter sig i sin roll som agenter än det var för staten. 

 

Det argumenteras om att en övervägande anledning till att chefer bör agera å sina huvudmäns vägnar är att 

lönerna på arbetskraftsmarknaden för chefer regleras av deras rykte och tidigare prestationer. Då ett företag 

innehåller flera lager av chefer, innebär detta att chefer på alla nivåer har ett egenintresse i hur de resterande 

cheferna sköter sina jobb, då det kommer att påverka uppfattningen om deras prestationer och därigenom 

deras framtida lön. Således agerar cheferna av egenintresse som övervakare av varandra.21 

 

En övergripande anledning till att aktieägare inte själva är bra granskare av de som representerar deras intresse, 

det vill säga chefer, är att de ofta väljer att sprida sina risker och investera i flera olika företag och således ej har 

ett starkt intresse för ett individuellt företag.22 

 

Om man kan observera allt beteende hos en agent, kan man via en beteendebaserad avkastning skapa 

incitament för att agenten till fullo ska agera å partens vägnar. I verkligheten faller det sig dock ofta så att man 

besitter ofullständig information och kunskap för att kunna se och utvärdera agentens agerande. Huvudmannen 

kan antingen köpa mer information om agentens agerande, exempelvis genom övervakningssystem såsom 

bokföring, budgetsystem eller ytterligare byråkratiska nivåer. Alternativt kan huvudmannen belöna agenten 

baserat på resultat istället för beteende.23 

 

                                                           
19

 McGee (2004) 
20

 Eisenhardt (1989) 
21 Fama (1980) 
22

 Ibid 
23

 Eisenhardt (1985) 
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3.3 Diffusionsteori 

Enligt diffusionsteorin beror accepterandet och mottagandet av en förändring på: 24  

 

 Den relativa fördelen för parten.  

 Hur kompatibel förändringen är med partens världsbild. 

 Hur komplex innovationen/förändringen är att förstå.  

 Om det går att testa innovationen i begränsad skala.  

 Om resultaten av förändringen kan åskådliggöras för andra parter.  

 

 Applicerar man denna teori på omregleringen av apoteksmonopolet, kan man få en bild av individers normativa 

uppfattning av omregleringen ur ett konsumentperspektiv.  

 

Den relativa fördelen skulle kunna uppfattas som den generella prisförändringen i form av reduktion som 

förespråkas av teorier och som man även har observerat exempelvis på Island efter omregleringen av 

apoteksmonopolet. Även tillgängligheten och öppettiderna har förbättrats i nordiska länder (vissa delar av 

landsbygden exkluderat), då konkurrens på marknaden införts.25  Hur kompatibel förändringen är med parters 

världsbild kan syfta till individers eller grupper av individers politiska trosuppfattning, vilken kan skilja sig 

väsentligt. Man har i många fall kunnat identifiera två politiska grupper; en grupp som är motståndare till 

privatisering av statliga monopol samt en grupp som är förespråkare26.   

 

Omregleringen av det statliga monopolet är komplex i den bemärkelsen att det är svårt att få en fullständig bild 

av hur marknaden förändras, med anledning av att det är många inblandade aktörer och att det, om man bara 

skrapar på ytan, är svårt att skapa en uppfattning om dess relevans. Dock är marknadskonkurrens i sig ej en 

komplex innovation, då det är en normal företeelse.  Genom att observera resultaten från övriga nordiska 

länders omregleringar av apoteksmarknader kan man även tillgodogöra sig ökad förståelse för vad som kan ske i 

samband med den svenska omregleringen. Förändringen åskådliggörs för parter genom att utvärdera tidigare 

fall, såsom omregleringarna på Island, i Norge och i Danmark. Dessa har till en början inneburit en ökad mängd 

apotek, ökade öppettider samt en generell storleksminskning av apoteken både gällande antalet anställda och 

försäljning.  

 

                                                           
24

 Rogers (1962) 
25

 Anell (2005) 
26

 Larsena, Vrangbæk och Traulsen (2006) 
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3.4 Tidigare Utredningar  

3.4.1 Riksrevisionens rapport 2010 

I utvärderingen av förberedelsearbetet inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden arbetade 

Riksrevisionen utifrån två huvudfrågor: 1) Har regeringen och ansvariga bolag och myndigheter skapat goda 

förutsättningar för en apoteksmarknad i enlighet med riksdagens beslut? 2) Har regeringen och Apoteket 

Omstrukturering AB skapat goda förutsättningar för en effektiv organisering och arbetsprocess under 

omregleringen? 27 

 

I relation till sin första frågeställning fann man bland annat att: 

 

 En dokumenterad analys av de rättsliga aspekter som övervägts saknades.  

 Den handelsmarginal som satts var baserad på den marginal som Apoteket AB hade och det hade varit 

fördelaktigt att istället göra en förutsättningslös analys av vad som är en bra marginal för marknaden, 

då marginalen skapar incitament för nyetablering. 

 Analysen av organisationsform och särskild reglering var ofullständig. 

 Stipulerandet av nya särskilda regler under processens gång försvårade förutsägbarheten på 

marknaden. 

 Man anser inte att stand still bestämmelserna (till exempel att Apoteket AB ej fick öppna nya butiker i 

samarbete med ICA) för Apoteket AB upphörde i tid. 

 Prissättningen för en del övergångslösningar har diskriminerat små aktörer. 

 Apotekens Service AB:s uppdrag och myndighet behöver förtydligas i lag. 

 Glesbygdsmodellen behöver ses över på sikt. 28 

 

Angående den andra frågeställningen fann man att: 

 

 De uppgifter som tilldelats olika myndigheter är i viss mån överlappande; det hade kunnat vara 

effektivare att grunda en särskild apoteksmyndighet. 

 Insamlandet av data från före omregleringen har inte varit perfekt. 29 

 

Riksrevisionen ger följande rekommendationer till regeringen i sin rapport: 

 

                                                           
27

 RiR 2010:19 
28

 RiR 2010:19 
29

 Ibid 
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 TLV bör förtydliga de principer som marginalen grundas på samt ange när den skall justeras. 

 Marginalen bör analyseras för att skapa incitament till en lagom mängd nyetableringar. 

 Apotekens Service AB:s tillstånds- och tillsynsuppgifter bör klargöras. 

 Man bör se över de begränsningar som finns för Apoteket AB samt ta ställning till om mer verksamhet 

inom bolaget skall avyttras från Apoteket AB. 

 Skapa en effektivare organisation för tillstånd och tillsyn av apoteksmarknaden. 30 

 

3.4.2 Bättre spelregler på apoteksmarknaden 

Bergman och Stennek menar, i sin rapport, att det skulle vara fördelaktigt om apoteken tilläts fri prissättning 

även på receptbelagda läkemedel. Detta skulle dock förutsätta att man har ett referensprissystem och en 

ändring av läkemedelsreformen, så att den bara täcker kostnaden för det billigaste närliggande apoteket. De 

argumenterar även att ett krav på nationell prissättning hindrar att landsbygdens priser blir för höga. Då 

kostnaden för kunden redan skiljer sig i och med transport till apoteken etcetera, menar de att det ej vore 

orimligt om små prisskillnader förekommer.
31

 

 

Författarna ser en del planekonomiska nackdelar med omregleringen, bland annat menar de att apotek som 

ligger vägg i vägg ej bidrar till ökad tillgänglighet på samma sätt och föreslår således att de skulle få någon form 

av ekonomisk sanktion. De menar också att TLV bör utforma handelsmarginalen för att ge just den mängd 

nyetablering som man eftersträvar, annars kan det bli antingen för lite eller för kostsamt för samhället.32 

 

Författarna anser även att den procentuella delen av marginalen borde tas bort, då den skapar incitament att 

expediera onödigt dyra läkemedel. De menar även att man borde få möjlighet att ålägga böter för 

felexpedieringar etcetera.33 

 

Författarna tycker även att det verkar sannolikt att apotek och distributörer (grossister) i framtiden kommer att 

knytas ihop parvis, så att varje apotek endast får leveranser från en distributör. Detta skulle kunna leda till 

kostnadseffektivisering.34 

 

                                                           
30
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 Bergman och Stennek (2010) 
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 Bergman och Stennek (2010) 
33

 Ibid 
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De begränsningar som skapades för Apoteket AB var berättigade under den period då marknaden förbereddes 

för att ta emot nya aktörer, men författarna menar att dessa ej togs bort i tid och att Apoteket AB borde ha fått 

agera fritt när de nya aktörerna fick tillgång till respektive apotek.35 

 

Man uppmanar även regeringen att beakta vad som skall göras med Apoteket AB:s ägande av Apoteket Farmaci 

(AF) och ApoDos; författarna ser inte att dessa skapar några konkurrensföredelar för Apoteket AB.36 

 

3.4.3 Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren 

– Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom de nordiske 

konkurransemyndigheter 

I denna rapport från 2007 samverkar de nordiska ländernas respektive konkurrensmyndighet i 

sammanställningen av en utvärdering av konkurrensproblematiken gällande Apoteks- och läkemedelssektorn. 

Således ingår Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i detta samarbete, dock påpekas redan i inledningen 

att den svenska apoteksmarknaden då ännu ej hunnit genomgå några förändringar, vilket innebär att rapporten 

för Sveriges del var av begränsad relevans redan från och med 2009.37 

 

”Who consumes, neither chooses nor pays; who pays, neither consumes nor chooses; who chooses, neither 

pays nor consumes.”38 

Detta citat återfinns i rapporten och syftar till att förklara hur komplex läkemedelsbranschen och dess 

reglemente faktiskt är och förklarar varför efterfrågan på läkemedel är såpass prisoelastiskt som den visat sig 

vara. 

 

Man påpekar i rapporten att vissa grundläggande drag kännetecknar de flesta apoteksmarknaderna i de 

europeiska länderna, även de nordiska. Dessa karakteristika innefattar bland annat att staten står för stora delar 

av läkemedelskostnaderna, att efterfrågan på läkemedel är prisoelastisk, att myndigheter förelägger ett maxpris 

som konsumenterna skall behöva betala för läkemedel. Det är dessutom vanligt att myndigheter reglerar det 

pris som apoteken skall betala till grossisterna och tillverkarna av läkemedel med anledning av att apoteken skall 

göra en viss vinst på sin försäljning. Det är även viktigt att alla invånare har bra tillgång till läkemedel oberoende 

av var i landet man befinner sig. Vidare existerar på alla de nordiska ländernas apoteksmarknader strikta 

reglementen gällande handel av receptbelagda läkemedel och många olika myndighetsorgan är inblandade för 

att övervaka och styra denna marknad, där maktfördelningen sprids i samband med omregleringarna. En 
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intressant iakttagelse är att marknadsstrukturen ej är särskilt mottaglig för priskonkurrens, inte heller gällande 

receptfria läkemedel. Detta är sannolikt med anledning av den prisreglering som existerar på receptbelagda 

läkemedel, vilket leder till att man inte heller vill pressa priserna på de receptfria läkemedlen då vinsterna skulle 

bli lägre. Trots förekomsten av endast marginell prispress, har konkurrensen på marknaden varit banbrytande 

både avseende generika, receptfria läkemedel, grossister samt tillgängligheten och kvaliteten i detaljhandeln i 

samtliga av de nordiska länderna.39 

 

Man påpekar även i rapporten att apoteks- och läkemedelssektorn är en mycket reglerad marknad, trots 

omstruktureringarna, gällande både marknadsstrukturen, etablering, ägande och drivande av apotek. Nedan 

visas en tabell av de nordiska apoteksmarknaderna som de såg ut 2007 innan den svenska omregleringen.  
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Källa: Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren 

 

 

 

 Danmark Finland Island Norge Sverige 

Återförsäljare Reglering: Restriktioner 
gällande inträde p.g.a. 
licensieringssystemet.  
Apotekarkvalifikationer 
krävs för att erhålla licens. 
 
Deltagare: 246 ensamma 
apoteksinnehavare. 322 
försäljningsställen. 1043 
försäljningsställen som ej 
ger ut receptbelagd 
medicin. 1400 
försäljningsställen för icke 
receptbelagd medicin. 
Möjligheter föreligger för 
e-handel.  

Reglering: Begränsad 
inträdesmöjlighet. 
Behovsbevis krävs föra 
att kunna etablera nytt. 
Endast farmacevter kan 
äga ett apotek med 
undantag av 
universitetsapoteket. 
 
Deltagare: Enskilda 
apoteksfirmor, 804 med 
receptbelagda 
produkter, varav 196 
dotterbolag. 
Nikotinpreparat säljs i 
mataffär, kiosk och 
bensinmackar. 

Reglering: Fritt inträde. 
Licensieringssystem. 
Apotekskvalifikationer. 
Nikotinpreparat tillåtet i 
andra butiker. Fritt 
ägandeskap, läkare kan 
dock ej äga ett apotek.  
 
Deltagare: 2 
apotekskedjor och 12 
oberoende apotek. 

Reglering: Fritt 
inträde, licens krävs. 
Enheter under 
övervakning av det 
norska 
livsmedelsverket kan 
sälja receptfria 
läkemedel. 
Läkare och 
läkemedelsindustrin 
kan inte äga apotek. 
 
Deltagare: 3 stora 
apotekskedjor, några 
oberoende apotek. 

Reglering: Lagstadgat 
statligt ägt monopol 
gällande återförsäljare 
av receptbelagda 
läkemedel samt de 
mesta av de receptfria 
läkemedlen. Andra 
försäljningsställen för 
djurläkemedel samt 
nikotinprodukter.  
 
Deltagare: Apoteket AB 
med ca 880 apotek. 

Grossister Reglering: Fritt inträde 
Licens krävs. 
 
Deltagare: 2 grossister 
verksamma som står för 
nästan hela distributionen. 

Reglering: Fritt inträde, 
med godkänd 
farmacevtkvalifikation. 
Rådande 
enkanalssystem betyder 
att höga 
inträdesbarriärer 
förekommer. 
 
Deltagare: 2 dominanta 
grossister. Avtal 
förekommer mellan 
apotek och båda 
grossister. 

Reglering: Fritt inträde, 
med licens och 
apotekskvalifikationer. 
Läkare får ej ha 
apotekarlicens. 
 
Deltagare: 2 nivåer av 
grossister, delvis 
parallellimport och 
delvis 
grossistdistribution. 2 
dominanta distributörer. 
1 liten distributör. 

Reglering: Fritt inträde 
med grossistlicens. 
Grossister som säljer 
läkemedel till apotek 
måste ha fullt 
produktsortiment. 
Grossister som säljer 
till försäljningsställen 
måste ha ett minimum 
för 
produktsortimentet. 
 
Deltagare: 3 erkända 
grossister. 

Reglering: Fritt inträde, 
med grossistlicenskrav. 
Enkanalsdistributions-
system innebär att 
höga inträdesbarriärer 
förekommer.  
 
Deltagare: 2 dominanta 
grossisthandlare. 

Produktion och 
import 

Produktion/Import: Fritt, 
men licens krävs för 
produktion och import. 
 
Deltagare: Ca 170 
producenter och 
importörer finns med 
marknadslicens. 

Produktion: Fri, men 
endast de med 
läkemedels-
tillverkarlicens. 
Import: Fri, men med 
kommersiella 
importkvalifikationer. 
 
Deltagare: Ca 10 
tillverkare, varav 3 stora. 
130 läkemedelsföretag. 

Produktion/Import: Fritt 
inträde och ägande. 
Licens och 
farmacevtkvalifikationer 
krävs. Ägaren skall ej ha 
apotekslicens. 
 
Deltagare: 1 producent 
av generika, 2 stora och 
1 liten importör av 
patenterade läkemedel. 
3 små importörer av 
generika eller 
parallellimporterat 
läkemedel. 

Produktion: Fritt 
inträde, med 
aktivitetslicens.  
 
Import: Fritt inträde, 
med importlicens. 
Privatpersoner kan 
importera för egen 
konsumtion. 
 
Deltagare: 672 med 
licens. 10 företag med 
läkemedelsproduktion 
av produkter med 
licens. 

Produktion/Import: Fri 
med tillåtelse från 
Läkemedelsverket.  
 
Deltagare: Ca 130 
läkemedelsföretag med 
produktionslicens och 
310 med grossistlicens. 

Vertikal 
integration 
mellan 
återförsäljare 
och grossist 

Ej tillåtet. Ej tillåtet. Tillåtet, men 
licensinnehavare kan 
bara ha en licens 
antingen inom 
återförsäljning eller 
inom 
grossistverksamhet. 
Men möjligheten finns 
att äga företag på båda 
nivåer. 

Tillåtet. Icke relevant. 
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3.4.4 Sveriges apoteksförenings praxis – servicenivå på apotek 

Sveriges apoteksföring har i samarbete med Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för Generiska 

Läkemedel, Läkemedelshandlarna, Läkemedelsdistributörerna, Läkemedelsverket, Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting identifierat problemet och 

tagit fram praxis kring de olika apotekskedjornas lagersaldo som ej kan delges konkurrenter. Inom det tidigare 

apoteksmonopolet kunde apoteken se varandras lager via det så kallade ATS-terminalerna. Denna serviceaspekt 

som var väl utvecklad inom det gamla monopolet kan ej appliceras på en marknad där konkurrens råder och 

Sveriges apoteksförening har därför försökt ta fram andra lösningar för att tillgodose konsumenternas behov.40 

 

Bland annat har riktlinjer framtagits för de fall då kundens läkemedel är slut på det apotek där kunden avser att 

hämta ut sitt recept. Det finns då en bedömningsmån hos medarbetaren som skall avgöra ifall kunden har akut 

behov av läkemedlet eller ifall denne kan vänta till nästa leverans, vilken skall ske inom 24 timmar. Ifall akuta 

behov föreligger skall medarbetaren kontakta närliggande apotek och hänvisa till närmsta apotek som har den 

aktuella medicinen i lager. I de fall då medarbetaren ej får tag på något annat apotek med läkemedlet i lager, 

skall medarbetaren istället kontakta föreskrivaren.41 

 

Bedömning sker även i allmänhet gällande kundens situation; om kunden exempelvis är rörelsehindrad skall 

hänsyn tas till detta. Summa summarum gäller patientsäkerhet framför den enskilda apotekskedjans behov.42 
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4. Omregleringar 

 

 

I detta kapitel presenteras de omregleringar som skett gällande apoteksmarknaden i de nordiska länderna 

samt de statliga omregleringar som tidigare skett i Sverige. 

 

 

4.1 Omreglering av Apoteksverksamhet i andra nordiska länder. 

4.1.1 Island 

Innan omregleringen av det isländska apoteksväsendet, skedde all försäljning av receptbelagda samt receptfria 

läkemedel genom apoteksombud. Staten kontrollerade prissättningen för såväl grossister som återförsäljare. 

För att få äga ett apotek krävdes det att man är utbildad till farmacevt. Ägandet reglerades dock av staten. 

 

Efter omregleringen 1996 skedde likaså all försäljning genom apotek och ej via detaljhandel såsom i Sverige.  

Farmacevter fick fritt äga och etablera apotek och var personligt ansvariga för de mediciner och den service som 

de tillhandahöll. Omregleringen innebar även fri prissättning av receptfria produkter, medan staten behöll 

kontroll över prissättning på receptbelagda läkemedel. Dock möjliggjordes rabatter både genom grossist- och  

återförsäljningsledet.   

 

Konkurrensen var inledningsvis intensiv om att etablera nya apotek och staten fick under flera tillfällen ingripa 

för att förhindra skapanden av nya monopol på lokala marknader. En direkt effekt av omregleringen var att man 

över en tvåårsperiod såg en ökning av antalet apotek med runt 40 procent. Största delen av de nya apoteken 

etablerades i Reykjavik, men det etablerades även nya ute på landsbygden. På grund av horisontell integration 

kom tre kedjor att dominera den isländska marknaden. Den initiala konkurrensen kretsade mycket kring 

lokalisering och har sedermera tagit formen av servicekonkurrens.43 Vid 2004 hade en oligopolsituation uppstått 

då två stora apoteksgrupper kontrollerade 85 procent av marknaden.44 
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4.1.2 Norge 

Innan omregleringen av den norska apoteksmarknaden skedde all försäljning av läkemedel på apoteken. Staten 

kontrollerade också prissättningen av både grossisters och återförsäljares receptbelagda produkter. Dock hade 

fri prissättning på receptfria läkemedel skett sedan 1995. Etablerandet av apoteken reglerades likaså av staten 

och varje apotek ägdes av en individuell farmacevt. 

 

Omregleringen av den norska apoteksmarknaden har skett successivt och 2001 möjliggjordes fritt ägande och 

etablerande av apotek. Farmacevten är då personligt ansvarig för tillgängliga produkter och den service som 

erbjuds. Återförsäljare utanför apoteken har sedan januari 2003 varit tillåtna att sälja nikotinprodukter som 

substitut för cigaretter, detta på grund av hälsoskäl då det skall förenkla för individer att sluta röka. På likande 

sätt började den svenska omregleringen, som också inleddes med ökad tillgänglighet av nikotinprodukter. Andra 

typer av produkter fanns sedermera tillgängliga utanför apoteken, men då endast hos återförsäljare med särskilt 

tillstånd.  I mars 2003 implementerades det nya systemet, där staten endast kontrollerade grossisters och 

återförsäljares priser på receptbelagda produkter. Rabatter möjliggjordes dessutom i båda leden.45 

 

Liksom på Island, köptes med den nya apotekslagen inledningsvis apoteken upp av främst tre apotekskedjor. En 

väsentlig skillnad ligger dock i att dessa bolag i Norge är integrerade med partihandeln. I och med omregleringen 

ökade antalet apotek i Norge med nästan 58 procent. Omregleringen har även lett till att apoteken i snitt har 

öppet längre. Mängden farmacevttimmar per apotek har minskat, detta kan dock delvis härledas till att det i 

dagsläget råder en brist på utbildade farmacevter i Norge. Apotekskedjorna har dessutom avtalat med den 

norska staten att, ifall ett fristående apotek stängs där det ej finns konkurrenter, skall aktörerna antingen köpa 

upp och driva det eller etablera ett nytt apotek. Detta för att säkerställa att tillgången inte försämras för delar av 

befolkningen.46  

 

4.1.3 Danmark 

Den danska reformen av apoteksväsendet var inte lika omfattande som den i Norge och på Island. De danska 

myndigheterna bestämmer fortfarande antalet apotek, var de skall vara lokaliserade samt vilken aggregerad 

inkomst de får ha. Med start 2010 skall enbart de apotek som ligger fem eller fler kilometer från närmsta 

konkurrent kunna få finansiellt stöd. Detta förväntas leda till potentiella problem för ensamstående apotek och 

kan delvis verka som en drivkraft för bildandet av filialer. I och med en lagreform, som trädde i kraft i oktober 

2001, kan livsmedelsbutiker ansöka om tillstånd till försäljning av ett begränsat sortiment av receptfria 

läkemedel. Dessutom råder fri prissättning på dessa. Butikerna får dock ej ge vägledning eller tillhandahålla 
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kunden annan information än den som står på förpackningen. Detta har lett till att mindre kända preparat, 

såsom generika, har svårt att säljas då kunden ej är familjär med varorna, vilket har lett till en oskäligt hög 

prisnivå på receptfria läkemedel. Enligt den danska motsvarigheten till Läkemedelsverket har reformen generellt 

sett lett till en reduktion av prisnivån.47 

 

4.1.4 Finland 

Då finland ej omreglerat sin marknad i modern tid exkluderas de ur studien.  

  

4.2 Tidigare statliga omregleringar i Sverige 

4.2.1 Telemarknaden 

Det politiska beslutet att reglera telemarknaden togs 1988 med anledning av att man ville förbättra och 

effektivisera resursutnyttjandet i samhället. Under en tjugoårsperiod togs en rad olika beslut om lagändringar 

som skulle göra det möjligt att uppnå en konkurrens på lika villkor för alla inblandade aktörer, ökad 

konkurrensneutralitet mellan operatörerna och en anpassning inför liberaliseringen av telemarknaden inom EU. 

Under den senare delen av 90-talet togs dessutom beslut inom IT-politiken med mål att bli ett 

informationssamhälle. Detta skulle ske med hjälp av effektivisering av konkurrensen och att öka 

nätutbyggnaden. På senare tid har även lagen om elektronisk kommunikation uppkommit med anledning av att 

man ville erhålla en samlad lagstiftning i enlighet med EG-direktiven.48 

 

Telemarknaden har alltså inte varit ett reglerat monopol, men det har icke desto mindre funnits brister i 

förutsättningar för övriga operatörer att ta sig in och konkurrera på marknaden. Detta ändrades dock när 

lagstiftning blev realitet. Det tidigare monopolet, Televerket, har fungerat som en normgivare och haft makten 

att kontrollera marknaden ända fram tills regleringen sattes igång i början av 90-talet. Idag är telemarknaden 

uppdelad i olika delmarknader: teletjänst, nätkapacitet samt elektronisk kommunikation och har progressivt 

förbättrats från det förut oreglerade monopolet som Televerket var, till en allt mer reglerad och 

konkurrensutsatt marknad. Resultatet av reformerna har varit ökad konkurrens och lägre priser och en 

innovation på marknaden som innebär goda förutsättningar för ytterligare prisminskning och mer konkurrens, 

bland annat genom internetbaserad telefoni.49 
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4.2.2 Taximarknaden 

1988 beslutade man att taximarknaden skulle liberaliseras för att öka konkurrensen och på så vis effektivisera 

branschen och driva ner priserna för konsumenten. Under perioden 1991-1995 skärpte man successivt 

lagstiftningen angående bland annat information om priser, taxeringsmätare med mera för att öka kvalitén på 

tjänsten å kundens vägnar. Resultatet av omregleringen blev att man idag ser många små lokala företag. 

Prissättningen har efter omregleringen varit fri. Tio år efter omregleringen modifierar man de regelverk som 

fanns, detta för att harmonisera med EU.  I början av 2000-talet valde man att ge undantag i konkurrenslagen 

och ge möjlighet till samarbete om det behövs för att tillgodose en regions behov, det vill säga för att det skall 

vara ekonomiskt försvarbart för taxibolag att driva sin verksamhet på en lagom skala i regionen.50 

 

4.2.3 Flygmarknaden 

Den 1 juli 1992 omreglerades marknaden för inrikesflyg i Sverige. Målen med omregleringen var att etablera nya 

företag på marknaden, öka trafikutbudet, etablera nya direktlinjer och nav-ekersystem, verka för lägre priser 

framförallt genom rabatter, skapa ökad service, sänka kostnaderna för subventioneringen av olönsamma men 

önskvärda linjer samt att minska dödsfallen i trafiken genom att flyget ökar sin marknadsandel av den 

aggregerade transportsmarknaden.51 

 

Omregleringen har lett till att nya företag, såsom Malmö Aviation och Nordic European, idag bedriver tung 

reguljärtrafik i konkurrens med SAS. Trafikutbudet har ökat med mellan fyra och sextio procent på de 

konkurrensutsatta linjerna, medan utbudet har minskat på övriga linjer.  Något nytt nav har ej etablerats utanför 

Stockholmsregionen, regionens dominans har istället ökat. Efter en kraftig initial prisreduktion har priserna 

återigen stigit, dock kvarstår rabattmöjligheter på de konkurrensutsatta linjerna. Man har även sett en ökning i 

antalet avgångar på konkurrensutsatta linjer. Linjeflygs och SAS:s subventioner av regionalflyg har i stort sett 

ersatts med lönsamma fristående bolag, vilket å ena sidan kanske är bättre för samhället men å andra sidan har 

det lett till ökade priser för passagerarna. Flyget har ej nämnvärt ökat sin marknadsandel av den aggregerade 

transportsmarknaden.52 

 

4.2.4 Posten 

Det statliga monopolet på postbefordraren i Sverige avskaffades den 1 januari 1993. Monopolet hade då varit 

aktivt i 105 år. De nya regelverken som introducerades består av en postlag, en postförordning 
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och ett avtal mellan staten och Posten om tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Postverket 

omvandlades från ett affärsverk till ett aktiebolag som ägdes av staten. Telestyrelsen blev Post- och 

Telestyrelsen med ansvar för postsektorn.53 

 

Effekterna av omregleringen av postsektorn har bland annat varit att man sett en ökning av antalet 

distribuerade försändelser, med en marginell ökning i arbetskraft. Exempelvis har man sett både tillväxt och 

effektivisering. En av anledningarna till att man omreglerade postsektorn var att man ansåg att posten saknade 

den frihet som krävdes för att konkurrera med nischföretag på marknaden. En negativ påföljd är dock att posten 

har blivit för dominant.54 

 

4.2.5 Elmarknaden 

Elmarknaden var i Sverige ett statligt monopol fram till 1996, då konkurrens infördes på marknaden. Denna 

reform har blivit mycket kritiserad med anledning av de höga priserna den resulterat i.55 

 

Motiven bakom bolagiseringen av Vattenfall var att skapa förutsättningar för en fungerande elmarknad. 

Följaktligen var motivet för omregleringen att konkurrensutsätta marknaden och att stärka konsumenternas 

ställning.56 

 

När beslutet tagits om den kommande omregleringen, anpassade sig snabbt existerande företag, då de insåg att 

de måste säkra sin ställning. Detta gjordes genom uppköp av kommunala elverk för att få tillgång till deras 

distributionsnät och integrera sig vertikalt. Under denna tid var många kommuner drabbade av stora 

budgetunderskott, vilket gjorde dem mer benägna att sälja kraftproduktionen, som i detta läge var riskdrabbad 

bland annat på grund av att lägre priser på el förväntades bli resultatet av omstruktureringen. De första åren 

efter omregleringen sjönk elpriserna som förväntat. Dock berodde detta i första hand inte på omstruktureringen 

utan på väderförhållanden, vilket blev tydligt efter millennieskiftet då priserna steg kraftigt. Vattenfall har 

sedan, vid bland annat den tyska omstruktureringen av elmarknaden, haft en relativ fördel från erfarenheten av 

den svenska omregleringen och genomfört risade uppköp av kraftbolag och stabiliserat sin roll på den 

europeiska elmarknaden. Omregleringen har alltså visat sig vara till fördel för de stora kraftbolagen, som visat 

sig ha stor möjlighet att påverka förändringarna och skaffa sig övertag på marknaden, vilket lett till de höga 

priser som existerar idag.57 
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Som verksamheten ser ut idag, kan den delas upp i tre delar: produktion, överföring och handel. Produktionen 

kännetecknas av stordriftsfördelar, men kan ske i konkurrens. Överföringen, däremot, är ett naturligt monopol, 

medan handel kan ske i konkurrens då konsumenter har möjlighet att välja bolag.58 

 

4.2.6 Järnvägsmarknaden 

1993 började man överväga att omvandla SJ till ett bolag, dock hävdade man att deras ekonomiska situation 

behövde styrkas innan dess. Avyttrandet av dotterbolaget Swebus 1997 var ett steg i denna process. 1998 

beslutades det att SJ skulle delas upp i affärsverket SJ med ansvar för tågtrafik samt myndigheten Banverket 

som ansvarar för infrastrukturen. En av avsikterna bakom reformen var att ge järnvägstrafiken likvärdiga 

förutsättningar med övriga trafikslag, bland annat genom att man även här betalade både rörliga och fasta 

kostnader beroende på användandet (såsom vid nyttjande av väg).59 

 

Innan 1998 var linjetrafik med buss från måndag till torsdag förbjuden mellan flera orter såsom Malmö-

Göteborg. I och med att denna lag försvann ökade konkurrensen för SJ vilket har resulterat i fler resemöjligheter 

och lägre priser.60 

 

Två år senare fattades beslutet att bolagisera SJ för att stärka företagets konkurrenskraft. I början av 2000-talet 

anpassade man järnvägslagen efter EG-direktiv, vilket bland annat innebar ökade möjligheter till etablering på 

godsmarknaden.61 

 

4.2.7 Bilprovning 

Avskaffandet av det statliga monopolet på fordonsbesiktning skedde i Sverige den första juli 2010, då som ett av 

de sista länder som fortfarande hade monopol på fordonsbesiktning inom Europa. Detta innebär att privata 

företag skall kunna kontrollbesiktiga fordon i konkurrens med varandra och Svensk Bilprovning. Under perioden 

juli till december 2010 hade dock endast en ny station öppnats. Intresset har därefter fortsatt verkat lågt för nya 

aktörer att komma in på marknaden. Detta kan bero på osäkerheter kring utbildad personal inom verksamheten 

och att aktörer väntar med att träda in tills dess att högre säkerhet finns gällande tillgång på utbildad och 

lämplig personal. I övrigt har inga uppseendeväckande händelser inträffat, i och med det avvaktande läge som 

intagits av potentiella inträdare.62  
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Målet med omregleringen har varit att ta bort onödiga monopol och att fri konkurrens skall finnas på alla 

områden där det är möjligt samt öka tillgängligheten för konsumenter. Förutsättningarna har dock varit att 

varken trafiksäkerhet, pålitlighet eller miljö skall försämras. I dagsläget är det dock för tidigt att utläsa eventuella 

resultat av omregleringen.63 

 

4.2.8 De andra statliga monopolen i relation till apoteket 

Regeringens huvudsakliga mål med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden är att ge konsumenterna 

ökad tillgänglighet till läkemedel, att ge konsumenterna bättre service, att ge konsumenterna bättre 

tjänsteutbud samt att hålla låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga.64 

 

Som framgår av den summerande tabellen nedan, har målen bakom omregleringar av statliga monopol varit vitt 

skilda. Dessutom skiljer sig marknaderna åt sinsemellan. Således kan bara generella lärdomar om omregleringar 

dras, dessa presenteras nedan.  
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Marknad Mål Pris Utbud Andra effekter Lärdomar 

Tele-
marknaden 

Förbättra och effektivisera 
resursutnyttjandet I samhället. 

Lägre priser. Stor ökning av 
antalet 
operatörer och 
kvalitet på 
tjänster. 

Stor teknologisk 
utveckling har skett 
oberoende av 
omreglering. Är idag 
en reglerad och 
konkurrenssatt 
marknad. 

Dåligt att låta ett 
monopol behålla en 
dominant marknads- 
andel, dåligt att låta 
monopolisten behålla 
viktig infrastruktur.  

Taxi-
marknaden 

Öka konkurrensen och 
effektivisera branschen. 

Fri prissättning. Fler operatörer, 
högre utbud. 

Små lokala företag. Initialt en del problem, 
bland annat vad som 
ansågs som hutlösa 
priser vid vissa 
tider/tillfällen, dessa 
problem löstes till viss 
del med ytterligare 
omreglering. 

Flyg-
marknaden 

Etablera nya aktörer och utsätta 
marknaden för konkurens; öka 
service och utbud samtidigt som 
man pressar priser. 

Ingen väsentlig 
skillnad. 

Fler operatörer, 
större utbud. 

Mycket trafik på 
attraktiva linjer, lägre 
utbud på linjer med 
lägre efterfrågan. 

 

Posten Öka konkurrensen och 
effektivisera branschen. 

Ingen väsentlig 
skillnad. 

Ingen väsentlig 
skillnad. 

Fler försändelser, 
ökad effektivitet, 
posten har en 
dominant roll. 

 

Elmarknaden Skapa konkurrens och stärka 
konsumentens ställning. 

Högre priser. Ingen väsentlig 
skillnad. 

Fördelar för stora 
kraftbolag samt 
vertikalt integrerade 
bolag. 

Frihet för initiala aktörer 
att agera fritt vid en 
omreglering kan leda till 
att de stärker sin 
position på marknaden 
på bekostnad av 
konkurrensen på 
marknaden. 

Järnvägs-
marknaden 

Effektivisera branschen. Lägre priser. Högre utbud. Ökad konkurrens från 
bland annat bussar, 
ökade etablerings-
möjligheter. 

 

Bilprovningen Öka konkurrensen och 
effektivisera branschen. 

Effekter i 
nuläget ej 
synliga. 

Effekter i 
nuläget ej 
synliga. 

Inget större intresse 
visat för nyetablering 
på marknaden. 

 

Apoteket Öka tillgänglighet och service 
samt bibehålla kontroll över 
läkemedelskostnader för staten. 

Effekter i 
nuläget ej 
synliga. 

Initial ökning, 
trender tyder 
på fortsatt 
nyetablering. 
Slutresultat kan 
ej utläsas ännu. 

Markant ökning i 
antalet apotek, längre 
öppettider, egna 
sortiment på 
receptfria produkter.  

 

Källa: egen sammanställning av de tidigare svenska omregleringar som presenterats ovan 

 

Sammanfattningsvis kan följande lärdomar dras av tidigare omregleringar i Sverige: 

Från el- och telemarknaden kan man utläsa att man, för att få en effektiv konkurrens på marknaden, skall 

undvika att: 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden får behålla en dominant marknadsandel. 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden får behålla eller får privilegierad tillgång till viktig 

infrastruktur. 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden kan agera helt fritt och stärka sin ställning.  

 

Taxireformen visade även att viss reglering av priser kan vara önskvärd, framförallt vid tillfällen där man kan se 

lokala monopol eller stark efterfrågan på vissa platser och vid tidpunkter (såsom taxi från Arlanda). 
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4.3 Den svenska apoteksmarknaden 

4.3.1 Mål för reformen 
Regeringens huvudsakliga mål med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden är: 

 Att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel 

 Att ge konsumenterna bättre service 

 Att ge konsumenterna bättre tjänsteutbud 

 Att hålla låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga. 

 

Dessutom skall omregleringen ta tillvara apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning i 

kombination med det arbete som förs inom hälso- och sjukvården. Vidare skall den kompetens och säkerhet 

som präglar dagens läkemedelsförsörjning bibehållas.65 

 

Omregleringen förväntas skapa möjligheter för innovation och skapa goda marknadsvillkor. Den nya 

apoteksmarknaden skall präglas av goda förutsättningar för mångfald, bland annat i relation till storlek på 

aktörer.66 

 

4.3.2 Statliga myndigheter och organisationer knutna till omregleringen av 

apoteksmarknaden 
Nedan görs en kort presentation av de aktörer som är aktuella i samband med omregleringen av 
apoteksmonopolet och som är kopplade till apoteksmarknaden. 
 
Apoteket Omstrukturering AB (OAB): bildades 2008 för att övervaka och leda de processer som var nödvändiga 

för att omstrukturera Apoteket AB och sälja vissa apotek. OAB hade även i uppdrag att förebereda försäljningen 

av apotek till små och stora aktörer samt att säkerställa att Apoteket AB uppfyllde sina åtaganden i relation till 

omregleringen.67 

 

Apotekens Service AB: ett nyetablerat statligt företag som förvaltar samhällsnyttig infrastruktur och databaser 

samt tillhandahåller registertjänster till alla apoteksaktörer på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. 68 

 

Apoteket AB: förberedde försäljningen av de 615 apotek som företaget ej skulle behålla. Tillhandahöll även 

övergångslösningar för de nya aktörerna, såsom IT-infrastruktur.69 
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Apoteksgruppen AB: ett nybildat statligt företag som har fått i uppdrag att skapa skalfördelar och gemensamma 

lösningar för småföretagare på apoteksmarknaden. Ansvarar även för att sälja ut 150 apotek från Apoteket AB 

till småföretagare.70 

 

Läkemedelsverket: ger ut föreskrifter, lämnar tillstånd till nya aktörer att bedriva apoteksverksamhet och utövar 

tillsyn över verksamheten. Godkänner även vilka läkemedel som får säljas på marknaden och har ansvarat för 

att ta fram en gemensam apotekssymbol.71 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV): utvärderar och fastställer apotekens in- och utpriser på 

receptbelagda läkemedel. Beslutar även ifall ett läkemedel ska subventioneras av samhället.72 

 

Socialstyrelsen: övervakar apotekens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet vid expediering av 

läkemedel. Legitimerar personal på apoteken och övervakar personalens yrkesutövning.73 

 

Konsumentverket och Konkurrensverket: följer och analyserar utvecklingen på den omstrukturerade 

apoteksmarknaden för regeringens räkning.74 

 

Tillväxtanalys – myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser: utvärderar prisutvecklingen på 

marknaden å regeringens vägnar.75 

 

Apotekarsocieteten: ideell organisation med syfte att agera för ökad kunskap om läkemedel och därigenom 

främja en säker läkemedelsanvändning.76 

 

Sveriges Apoteksförening: nyetablerad organisation som representerar branschens gemensamma intressen.77 
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4.3.3 Priser på Läkemedel 

4.3.3.1 Statlig reglering 
TLV har i samband med omregleringen fått utökat ansvar och bland annat fått i uppdrag av regeringen att 

utreda hur man skall agera för att skapa ökad tillgänglighet och service samt utveckla en fungerande marknad 

som möjliggör mångfald. 78 

 

TLV framför problematiken i att utvärdera omreglering, och understryker att svårigheter existerar då marknaden 

ännu ej har konsoliderats. De menar att marknaden kommer vara turbulent en relativt lång tid efter 

omregleringen. Således bör eventuella justeringar av handelsmarginaler etcetera ej ske före år 2011.79 

 

Sedermera föreslås det i SOU (2008:4) att nya mekanismer skall införas för att komplettera de gamla. Dessa är:  

 

• Läkemedelsförmånsnämnden ska, när ett läkemedel har stabil generisk konkurrens, sänka apotekens utpris 

(AUP) med bestämda procentsatser enligt en förmånsprismodell för utbytesgrupper. I ett första skede ska 

prissättning ske med hänsyn till behov av säkerhet och kontroll av totalkostnaden. I ett andra skede 

rekommenderas en mer dynamisk prissättning.  

 

• Utredningens förslag tillåter apoteken att utveckla en affärsmodell som innehåller förhandling om inköpspris 

med tillverkare/grossister. 

 

• Prisbildningen ska därför även vara transparent. Detta genom obligatorisk inrapportering till 

Läkemedelsförmånsnämnden angående de priser som tillverkarna sätter på de läkemedel som ingår i förmånen.  

 

• Apotekens ersättning ändras. De ersätts med en fast ersättning per expedition. Apoteken ersätts även med en 

fast årlig basersättning. Därmed skapas ett neutralt ersättningssystem oavsett läkemedlens pris.   

4.3.3.2 Inverkan av generika 
Den första oktober 2002 infördes den så kallade generikareformen. Denna lag innebär att apoteken har som 

krav på att alltid föreslå det billigaste tillgängliga alternativet när annat läkemedel föreskrivits. Detta regleras av 

en utbyteslista som tillhandahålls av Läkemedelsverket. Effekten av reformen var ett prisfall på nästan 90 

procent, inom de närmaste åren, bland vanligen föreskrivna mediciner mot folksjukdomar. Enligt TLV har 

genomsnittspriset för läkemedel som utsatts för generisk konkurrens halverats efter reformen (2002-2007).80 
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TLV har identifierat möjligheter till besparingar inom läkemedelsförmånen. Dessa besparingar tänker TLV 

använda till en höjning av handelsmarginalen och således stimulera marknaden för att uppnå regeringens mål i 

relation till tillgänglighet och service. Besparingarna består i sänkta priser på originalläkemedel genom ökad 

generisk substitution, dels genom ökade incitament till apotek att substituera, dels genom effektivisering av 

prissättningen av generika.81 
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6. Empiri 

 

 

I detta kapitel sammanställs de data som har insamlats från djupintervjuer och enkäter. 

 

 

6.1 Sammanställning av rådata från enkätundersökningen 

Nedan presenteras samtliga respondenters val av värde på samtliga variabler gällande enkäten. 

 

Alternativ 

Fråga 

1 2 3 4 5 6 7 

1 41 19      

2 12 10 9 9 9 12  

3 22 13 13 3 4 5  

4 16 29 7 8    

5 23 6 4 3 2 15 13 

6 25 3 21 17    

7 31 2 18 9    

8 25 11 24     

9 25 23 8 3 1   

10 55 1 4     

11 18 32 7 3    

12 20 39 1     

13 22 12 26     

14 29 1 17 13    

15 33 1 7 19    

16 0 0 1 12 16 22 9 

17 13 2 28 17    

 

Fråga nummer 1 visar att 41 av de 60 enkätrespondenterna, det vill säga drygt två tredjedelar, är kvinnor och 19 
av dem är män.  
 
Fråga nummer 2, gällande åldersfördelningen, visar att 12 av de tillfrågade är mellan 18 och 25 och 10 av 
respondenterna är mellan 26 och 35. Vidare är 9 mellan 36 och 45, 9 mellan 46 och 55 samt 9 mellan 56 och 65 
år gamla. 12 av de tillfrågade är således 66 eller äldre. 
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Beträffande fråga 3, civilstånd, går det att utläsa att 22 av de tillfrågade är gifta, 13 är singlar och 13 är sambos. 
Vidare är 3 skilda, 4 är änka/änkeman och 5 är särbos. 
 
På fråga 4, antalet personer i hushållet, framkommer det att 16 är ensamma i sitt hushåll, 29 lever ihop med en 
annan person, 7 av respondenterna är 3 i sitt hushåll och 8 respondenter är 4 eller fler. 
 
På fråga nummer 5, som handlar om sysselsättning, visas det att 23 av de tillfrågade arbetar heltid, 6 arbetar 
deltid och 4 är sjukskrivna sedan mer än tre månader tillbaka. Vidare är 3 av respondenterna arbetslösa sedan 
mer än 3 månader tillbaka, 2 är hemmafruar/hemmamän, 15 är pensionerade och 13 av de tillfrågade är 
studenter. Denna siffra överstiger 60 i och med att några av de tillfrågade har mer än ett värde på denna fråga; 
några av studenterna är till exempel därutöver deltidsarbetande. 
 
På fråga nummer 6, som behandlar anledningen till varför man besökte apoteket vid 
enkätundersökningstillfället, har 25 planerad receptuthämtning som anledning och 3 oplanerad 
receptuthämtning. 21 har vidare planerat inköp av receptfria produkter som anledning och 17 oplanerat inköp 
av receptfria produkter. Även på denna fråga överstiger antalet 60, då exempelvis flera av de tillfrågade där 
anledningen till besöket var planerad receptuthämtning, även kryssat i oplanerat inköp av receptfria produkter 
som anledning.  
 
På fråga nummer 7, som handlar om hjälp med rådgivning på apoteket, ansåg 31 av de tillfrågade att de fått 
tillfredsställande rådgivning. 2 av de tillfrågade tyckte att rådgivningen som de mottog var otillräcklig och 18 
behövde ingen rådgivning. 9 av respondenterna fick ingen rådgivning alls.  
 
På fråga nummer 8, om vem som tog initiativet till samtalet, ansåg 25 att de själva hade tagit initiativet, 11 
ansåg att apotekspersonalen tagit initiativet och 24 påpekade att inget samtal förekom. 
 
På fråga nummer 9, gällande apotekspersonalens bemötande, ansåg 48 det vara mycket bra eller bra, 8 hade 
ingen åsikt, 3 tyckte att det inte var så bra och en tyckte att bemötandet hade varit dåligt. 
 
På fråga 10, om respondenten vill besöka samma apotek igen, svarade 55 att de ville det, 1 ville inte besöka 
samma apotek igen och 4 hade ingen åsikt i frågan. 
 
Gällande fråga nummer 11, om man brukar besöka omnämnt apotek, svarade 50 att de ofta eller ibland brukar 
göra det. 7 hade aldrig varit där innan och 3 hade ingen åsikt. 
 
Fråga nummer 12, om respondenten varit någon annanstans än på apoteket för att köpa receptfria produkter, 
svarade 12 att de hade det, medan 40 ej hade det. 
 
På fråga nummer 13, vad respondenten anser om omregleringen, är 22 stycken positivt inställda, 12 stycken 
anser omregleringen vara dålig och 26 stycken har ingen åsikt. 
 
På fråga nummer 14, gällande tillgängligheten på apotek efter omregleringen, svarar 29 att den har blivit bättre, 
1 anser att den blivit sämre, 17 anser att den är likvärdig och 13 har ingen åsikt. 
 
På fråga nummer 15, som behandlar öppettiderna efter omregleringen, anser 33 av de tillfrågade att de blivit 
bättre, 1 anser att de blivit sämre, 7 anser att de är likvärdiga och 19 har ingen åsikt i frågan. 
 
På fråga nummer 16, som behandlar kundnöjdheten gällande service på apoteket, var 47 nöjda eller mycket 
nöjda, 12 är neutrala i frågan och 1 respondent är missnöjd med den service som erbjuds. 
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Fråga 17 behandlar den servicepåverkan som omregleringen har haft på apotek och 13 av de tillfrågade anser 
att servicen har förbättrats efter omregleringen. 2 anser att servicen har blivit sämre, 28 anser att den är 
likvärdig och 17 har ingen åsikt i frågan. 
 

6.1.1 Chi2-test  

Nedan presenteras data från enkätundersökningen på apotekets kunder, detta i form av korstabeller gällande 

utvalda variabler så att respondenternas svar skall bli överskådliga och för att kunna utföra en chi2- analys. 

 

I samtliga fall har en hypotesprövning skett med en nollhypotes och en alternativ hypotes: 

 

 
H0 = medelvärdena mellan de båda grupperna skiljer sig inte åt; µ1 - µ2 = 0 
H1 = medelvärdena mellan de båda grupperna skiljer sig åt; µ1 - µ2 ≠ 0 
 

 

Chi2-tester har utförts för att förkasta eller behålla nollhypotesen gällande alla nedan uppställda korrelationer. 

Den formel som används är:  

                           

 
Chi2 = x2 = ∑ (Oi – Ei)

2 
                  Ei 

 

 

 Oi representerar observerad frekvens och Ei representerar förväntad frekvens.  
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6.1.1.1 Sambandet mellan konsumenternas tillfredsställelse gällande service och om 

de fått tillräcklig/otillräcklig rådgivning på apoteket 

                  

 

 

I denna tabell presenteras sambandet mellan kunder som är nöjda med den service de fått på apoteket och som 

anser att de fått tillräcklig rådgivning samt de kunder som är missnöjda med servicen och anser att rådgivningen 

antingen varit otillräcklig eller helt uteblivit.  

 

frihetsgrader = (r – 1) * (c-1) = 1*2=2 

Chi2= 5,276912 ≈ 5,28 

 

Kritiska värdet med 5 procent signifikans och 2 frihetsgrader = 5,99147 

Om Kritiskt värde > chi2 = nollhypotesen kan ej förkastas 

Om kritiskt värde < chi2 = nollhypotesen kan förkastas 

5,99147> 5,28  

 

Nollhypotesen förkastas således inte, vilket innebär att samband mellan variablerna kvalitet på rådgivning och 

nöjdhet med service ej finns. 

  

 

 

        

  Nöjd med service 

Rådgivning 

 

Missnöjd Neutral Nöjd Totalt 

Tillräcklig  0  

 

11 38 49 

Otillräcklig 1 

 

1  9  11 

Totalt 1 12 47 60 
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6.1.1.2 Sambandet mellan konsumenters åsikt angående omregleringen och hur man 

upplever att servicen har förändrats sedan omregleringen 

         

 

 

 

I denna tabell presenteras sambandet mellan åsikten gällande omregleringen av apoteksmonopolet och hur 

man upplever att servicen har förändrats sedan omregleringen.  

 

Frihetsgrader = 2*2 =4 

Chi2 = 19,3 

Kritiskt värde med signifikans 5 procent = 9,48773 

9,48773 < 19,33943 

 

Nollhypotesen kan således förkastas om att samband mellan variablerna serviceförändring efter omregleringen 

och åsikt om omreglering ej finns. 

 

 

 

 

 

 

Serviceförändring sedan omregleringen  

Åsikt om 

omregleringen  

Bättre                             Sämre                  Ingen märkbar 

skillnad 

Totalt 

Positiv 

 

10 

 

0 12 22 

Negativ 1 

 

2 9 12 

Ingen åsikt 2 

 

0 24 26 

Totalt 13 2 45 60 
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6.1.1.3 Sambandet mellan hur man anser att tillgängligheten har förändrats sedan 

omregleringen samt åsikt gällande omregleringen 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna tabell presenteras sambandet mellan konsumenternas åsikt gällande omregleringen och hur de 

uppfattar att tillgängligheten har förändrats efter omregleringen.  

 

Frihetsgrader = 2*2 = 4 

Chi2 = 19,15907 

Kritiskt värde med signifikans 5 procent = 9,48773 

9,48773 < 19,15907 

 

Således förkastas nollhypotesen om att samband ej existerar mellan åsikt om omregleringen och vad 

respondenterna anser om tillgänglighetsförändringen efter omregleringen. 

 

 

 

 

 
 

Förändring av tillgängligheten 

Åsikt om 

omregleringen 

Bättre Sämre Ingen märkbar 

skillnad 

Totalt 

Positiv 

 

18 

 

0 4 22 

Negativ 3 

 

1 8 12 

Ingen åsikt 8 

 

0 18 26 

Totalt 29 1 30 60 
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6.1.1.4 Samband mellan könsfördelning och åsikt gällande omregleringen 

                                      

 

 

I denna tabell presenteras respondenternas könsfördelning och hur den ser ut i förhållande till åsikten gällande 

omregleringen.  

 

Frihetsgrader =1*2 = 2 

Chi2 = 2,750702 

Kritiskt värde med signifikans 5 procent = 5,99147 

5,99147 > 2,750702 

 

Således förkastas ej nollhypotesen om att samband inte förekommer mellan könsfördelning och åsikt om 

omregleringen. 

Åsikt om omregleringen 

Kön 

 

Positiv Negativ Ingen åsikt Totalt 

Kvinna 15 

 

6 20 41 

Man 7 

 

6 6 19 

Totalt 22 12 26 60 
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6.1.1.5 Sambandet mellan sysselsättning i förhållande till åsikt gällande omregleringen                                 

         

          

  

      

 

I denna tabell presenteras sambandet mellan respondenternas sysselsättning och deras åsikt gällande 

omregleringen.  

 

Frihetsgrader = 2*3 = 6 

Chi2 = 9,706408 

Kritiskt värde = 12,5916 

12,5916 > 9,706408 

 

Således förkastas ej nollhypotesen om att samband inte förekommer mellan respondenternas sysselsättning och 

deras åsikt om omregleringen. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sysselsättning 

Åsikt om 

omregleringen 

Heltidsarbetare Student Pensionär Annat Totalt 

Positiv 11 

 

7 2 2 22 

Negativ 5 

 

1 5 1 12 

Ingen åsikt 7 

 

5 8 6 26 

Totalt 23 13 15 9 60 
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6.1.1.6 Sambandet mellan åsikt gällande omregleringen och uppfattningen om 

förändring av öppettiderna 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna tabell presenteras förhållandet mellan respondentens uppfattning om förändringen av öppettider och 

uppfattningen gällande omregleringen av apoteket.  

 

Frihetsgrader = 2*2 = 4 

Chi2 = 16,45635 

Kritiskt värde vid 5 procent signifikans = 9,48773 

9,48773 < 16,45635 

 

Nollhypotesen förkastas ej om att samband inte förekommer mellan respondenternas åsikt om omregleringen 

och deras uppfattning om de förändrade öppettiderna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förändring av öppettiderna 

Åsikt om 

omregleringen 

Bättre Sämre Ingen märkbar 

skillnad 

Totalt 

Positiv 

 

18 

 

0 4 22 

Negativ  

 

2 

 

1 9 12 

Ingen 13 

 

0 13 26 

Totalt 33 1 26 60 
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6.1.1.7 Samband mellan ålder och åsikt gällande omregleringen 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna tabell presenteras fördelningen mellan ålder och inställning till omregleringen. 

 

Frihetsgrader = 2*2 = 4 

Chi2 = 2,8233268 

Kritiskt värde = 9,48773 

9,48773 > 2,8233268 

 

Nollhypotesen kan ej förkastas om att signifikant skillnad mellan åsikt och åldersfördelning inte förekommer. 

 

6.1.2 Sammanfattning av korsdiagrammen 

Samband existerar mellan såväl åsikt om omreglering och uppfattning om förändring i tillgänglighet, öppettider 

samt service. Demografiska aspekter såsom ålder, kön och sysselsättning har således ej relevans för att 

förutsäga åsikter om omregleringen. Vidare kan slutsatser dras kring rådgivning som enligt uträkningarna endast 

är en del av den totala serviceupplevelsen då samband ej är signifikant dem emellan. Det finns med andra ord 

andra faktorer som inverkar på serviceupplevelsen.  

 

Ålder 

Åsikt om 

omregleringen 

Ung (18-35 år)        Medel (36-55 år)             Äldre (56+ år) Totalt 

 Positiv 10 

 

7 5 22 

Negativ 3 

 

3 6 12 

Ingen åsikt 9 

 

8 9 26 

Totalt 22 18 20 60 



49 
 

6.2 Djupintervjuer 

6.2.1 Innehållsanalys angående regeringens mål 

I denna sektion följer en sammanställning av de djupintervjuer som har genomförts med experter från olika 

aktörer inblandade i omregleringen av apoteksmarknaden. Sammanställningen syftar till de frågeställningar som 

ställts upp i problemformuleringen för att utröna om apoteksmarknaden ser ut att förändras i enlighet med de 

mål som stipulerats av regeringen. Frågorna har således ställts upp en och en och svar från respondenterna har 

utkristalliserats och kategoriserats för att kunna dra slutsatser kring dem. Nedan visas en matris med de 

utkristalliserade svaren som följs av en sammanställning av dessa i en tabell för att mer överskådligt kunna 

avgöra den allmänna åsikten bland respondenterna gällande måluppfyllelse.  
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6.2.1.1 Sammanställning av djupintervjuer 

Respondent Tillgänglighet Service Utbud av 
tjänster 

Kontroll av 
läkemedels-
kostnader 

Prispåverkan Fördelar Nackdelar/ 
utmaningar 

Anders Anell 
(Hälsoekonom 
och forskare) 

Förbättring, 
men ej samma 
sortiment.  

Förbättring.  
 
Poängsystem och 
hälsotester kan 
komma att 
skapas. 

Antagligen 
förbättras 
(om bl. a. 
hälsotester 
blir aktuellt). 

Bestäms nu som 
då av TLV. 

Prispress kan 
komma att ske. 

Egna 
sortimentet, 
mer unikt. 
 
 

Snävare sortiment. 
 
Väntetid kan 
uppkomma på 
läkemedel. 

Magnus 
Thyberg 
(Avdelningschef 
på TLV) 

Förbättring. Förbättring, då 
utbudet ser ut att 
bli större och 
kunden kan 
påverka. 

Förbättring, 
då utbudet 
ser ut att bli 
större. 

Vissa priser 
justeras, men 
kontrollen 
bibehålls. 

Pris-
segmentering 
kan 
förekomma. 
T.ex. dyrare på 
bensinmackar. 

Ingen 
ytterligare  
kommentar. 

Tillgängligheten 
missvisande när fler 
apotek ligger vägg i 
vägg och då man har 
olika sortiment. 
 
Sortimentet mindre, 
kan påverka kunder 
negativt, då väntetid  
p. g. a att man ej kan 
kontrollera andras 
lager, kan uppkomma. 

Martin 
Elfversson 
(Utredare på 
inspektions-
enheten på 
Läkemedels- 
verket) 

Förbättring. 
 

Kan mycket väl ha 
påverkats, då 
bättre öppettider 
och tuffare 
konkurrens 
introducerats. 

Svårt att sia 
om, men 
vissa bolag 
har flaggat 
om 
försäljnings-
former 
utöver de 
traditionella. 

Likvärdig. 
 

Ingen åsikt. Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Ingen ytterligare 
kommentar. 

Anders Wallin 
(Social-
demokratisk 
kritiker till 
omregleringen)  

Förbättring. Oklart i och med 
att mer service ej 
är samma sak som 
förbättrad 
service. 

Oklart 
eftersom 
rådgivning 
kan ske för 
att gynna 
egna 
bolagets 
produkter. 

Bibehålls ej då 
högre samhälls-
kostnader kan 
bli aktuellt. 

Priserna kan 
komma att öka. 

Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Ökad konsumtion av 
receptfritt. 
 
Prioritering av statens 
intresse. 
 
Kommunikationsbrist 
angående lager mellan 
apotekskedjor. 

Anders 
Furängen 
(VD för 
apotekar-
societeten) 

Förbättring. Svårt att sia om 
men potentiell 
brist på 
farmacevter.  

Förbättring. Utmaning, men 
ej omöjligt. 

Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Osäkerhet kring 
folkhälsofrågor, risk för 
överkonsumtion av 
receptfria läkemedel. 

Johan Wallér 
(VD för Sveriges 
Apoteks-
förening) 

Förbättring. Svårmätt, men 
siffror tyder på att 
den är bättre eller 
likvärdig. 

Bättre i och 
med 
diversifierat 
utbud. 

Ovisst hur 
slutresultatet 
blir. 

Differentiering 
inom receptfria 
sortimentet . 

Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Utmaning att förvalta 
och utveckla 
branschtäckande 
system. 

Thomas 
Ringbom 
(Projektledare 
för 
specialuppdrag 
på KKV) 

Förbättring. 
 

Förbättring på 
sikt. 

Förbättring. 
 

Hänvisar till TLV. Prispress kan 
komma att ske. 

Ingen 
ytterligare 
kommentar. 

Potentiella problem 
med lagerhållning, 
men riktlinjer har 
tagits fram. 

Eva-Britt 
Gustavsson 
(VD för 
Apoteks-
gruppen) 

Förbättring. Förbättring. Förbättring. Effektivisering 
leder till att 
marginalen kan 
öka och 
kontrollen 
behålls. 

Prispress kan 
så småningom 
komma att ske. 

Allmän 
effektivisering 
av systemet. 

Utmaning för 
kunderna att vänja sig. 

Källa: egen sammanställning av djupintervjuer 
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Denna matris visar intervjurespondenternas åsikter kring de olika frågeställningarna. Här visas även att 

ytterligare uppfattningar har uppdagats kring omregleringen av apoteksmonopolet både i positiva och i negativa 

hänseenden. Dessa uppkomna synpunkter gäller bland annat lagerhållningen av läkemedel. Enligt Thomas 

Ringbom innefattar detta kommunikationen gällande lagersaldo, som försvåras mellan olika apotekskedjor då 

man ej längre kan se andras lager. Även Johan Wallér påpekar att lagerhållning med stor sannolikhet är den 

största utmaningen för omregleringens inblandade aktörer. Han menar även att utmaningen ligger i att ansvara, 

förvalta och utveckla informations- och infrastruktursystemen. Riktlinjer har på grund av detta (vilket även 

nämns i tidigare forskning) nyligen tagits fram av bland annat Sveriges Apoteksförening som innebär att 

patientsäkerhet alltid skall gå före den enskilda apotekskedjans behov.  Även Anders Anell och Anders Wallin 

påpekar att väntetid på läkemedel kan uppkomma på grund av att man ej kan se andras lager. 

 

Anders Furängen och Anders Wallin menar även att det finns vissa risker för ökning av överkonsumtion av 

receptfria läkemedel i och med att tillgängligheten har blivit bättre. Detta skulle vara fallet om tillgängligheten 

och konsumtionen är positivt korrelerade. Anders Furängen påpekar även att riskerna med läkemedel i övrigt 

kan komma att öka, till exempel kan omregleringen innebära ett ökat antal falsifierade läkemedel på marknaden 

då kontrollen försvåras.  

 

Eva-Britt Gustavsson framhåller att omregleringens största utmaning enligt henne är kundanpassning. Då 

samma system har existerat i ungefär 40 år, är det svårt för konsumenter att ta till sig en förändring av denna 

omfattning. Dock förändras detta över tiden då anpassning sker successivt. 

 

Magnus Thyberg påpekar även att omregleringen i dagsläget har lett till en del planekonomiska förluster i och 

med att flera apotek har öppnats som ligger vägg i vägg, vilket i egentlig mening ej innebär 

tillgänglighetsförbättring. Viss konsolidering förväntas dock enligt Thomas Ringbom, vilket minskar de 

planekonomiska förlusterna. 

 

Anders Wallin poängterar även i intervjun att statens intresse kan vara en bakomliggande orsak till 

omregleringen vilket, enligt honom, bör betonas. Han menar att vissa av de förändringar som har skett även 

kunde ha genomförts utan en utförsäljning av det statliga monopolet, bland annat genom att staten hade 

kunnat beordra Apoteket AB att höja tillgängligheten. Han menar även att omregleringen har lett till högre 

samhällskostnader, då apoteksservice i glesbygd kan komma att behöva subventioneras.  

 

Gällande de positiva effekterna med omregleringen tog Anders Anell upp att det egna sortimentet kan komma 

att bli mer unikt, det vill säga att det finns fler produkter att välja mellan för ett specifikt syfte. Detta skulle i så 

fall innebära ett snävare sortiment då det är dyrt att hålla ett brett lager. I övrigt anser tre av respondenterna, 
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Anders Anell, Thomas Ringbom samt Eva-Britt Gustavsson, att priset på receptfria läkemedel kan komma att 

minska på grund av prispress. Dock tror Anders Wallin att priset på receptfria läkemedel kan komma att öka för 

att hålla apotekens lönsamhet uppe, vilket möjliggörs genom fri prissättning. Fyra av respondenterna ville ej 

uttala sig om prisutvecklingen på den receptfria marknaden då vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede i 

omregleringsprocessen och det ännu inte går att utläsa hur slutresultatet kommer att se ut. Eva-Britt 

Gustavsson menar även att en allmän effektivisering av apoteksmarknaden är att vänta då man gör en översyn 

av det gamla systemet i och med omregleringen. 

 

Nedan visas en tabell över de svar som gått att urskönjas från ovanstående matris gällande respondenternas 

åsikt kring omregleringens måluppfyllelse; det vill säga tillgänglighet, service, utbud av tjänster och kontroll av 

läkemedelskostnader. Kodningen har sedermera kategoriserats till fyra alternativ; förbättring, försämring, 

likvärdigt eller ingen åsikt. 

 

6.2.1.2 Respondenternas åsikter om måluppfyllelse 

Åsikt Tillgänglighet Service Utbud av 
tjänster 

Kontroll av 
läkemedels-
kostnader 

Förbättring 8 5 7 1 

 

Försämring 0 0 0 1 

 

Likvärdigt 0 3 1 3 

 

Ingen åsikt 0 0 0 3 

 

Totalt 8 8 8 8 

 
Av ovanstående tabell kan utläsas att samtliga respondenter i undersökningen är överens om att tillgängligheten 

har förbättrats och således anser ingen att den varken har försämrats eller att den är likvärdig. 

 

Fem av respondenterna anser att servicen dessutom har eller kommer att förbättras och tre av dem anser att 

den är likvärdig.  
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Gällande utbud av tjänster bedömer sju av de tillfrågade att en förbättring antingen har skett eller kommer att 

ske, medan en anser att tjänsteutbudet antagligen kommer att hållas likvärdigt.  

 

Det går även att utläsa från tabellen att åsiktsfördelningen rörande kontrollen av läkemedelskostnader är 

spridd; en av de tillfrågade anser att en förbättring kan komma att ske, en anser att en försämring antagligen är 

att vänta, tre anser att den kommer att behållas likvärdig och tre har ingen åsikt i frågan eller anser att det ännu 

är för tidigt att uttala sig.  
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7. Analys och resultat 

 

 

I detta kapitel appliceras och diskuteras den information som kunnat dras från empirin, teorin, tidigare forskning 

samt tidigare omregleringar i relation till problemformuleringen. 

 

  

7.1 Konkurrens på apoteksmarknaden 

7.1.1 Den receptbelagda marknaden 

Gällande den receptbelagda marknaden saknar apoteken förmågan att sätta priset, då det fastsälls av TLV. Detta 

innebär att situationen för ett företag på marknaden i ett avseende liknar den situation som ett företag under 

perfekt konkurrens ställs inför, då man ej kan påverka priset, ökar man utbudet så länge som den marginella 

kostnaden är lägre än priset.   

 

Dock karaktäriseras den receptbelagda marknaden av att mängden recept ej sätts av apoteken utan av läkare. 

Således kan apoteken ej påverka kvantiteten av konsumerade receptbelagda läkemedel på marknaden. 

Dessutom kan man inte tillskansa sig lägre inköpspriser på läkemedel än sina konkurrenter, då grossisterna är 

skyldiga att tillhandahålla det läkemedel som för tillfället är billigast till samtliga apotek till samma pris. 

 

Som påpekas av Anders Anell under intervjun, leder detta till att den receptbelagda marknaden, för apoteken, 

är ett nollsummespel. Summan av spelarnas vinster och förluster är alltid lika med noll, det vill säga för att vinna 

något måste en annan spelare förlora i lika mängd.82 

 

Marknadsförings teori hävdar att företag kan konkurrera genom att diversifiera sitt utbud av produkter, sätta 

lägre priser, lokalisera försäljningsställen på fördelaktiga platser samt effektivt marknadsföra sin produkt, 

antingen genom att informera om den, eller genom att skapa märkesidentitet83. Följaktligen har apoteken bara 

en möjlighet att öka sina intäkter från den receptbelagda marknaden, att ta kunder från andra apotek, det vill 

säga att öka efterfrågan för sina tjänster. Då de ej kan göra detta genom att erbjuda billigare varor, eftersom 

apotekens utpris på receptbelagda läkemedel sätts av TLV, tvingas de att attrahera kunder genom 

marknadsföring, service eller tillgänglighet.  

 

                                                           
82

 Nationalencyklopedin 
83

 Jobber (2001) 
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Om vi antar att apoteksbolagen är vinstmaximerande kommer de, så länge den marginella kostnaden för att 

sälja ytterligare receptbelagd medicin är lägre än intäkterna som genereras, att försöka ta marknadsandelar från 

varandra. På grund av regleringen innebär detta i sin tur att de kommer att fokusera på just de områden som 

regeringen eftersträvar.   

 

7.1.2 Den receptfria marknaden 

Den receptfria marknaden är av ett flertal skäl olik den receptbelagda. Prissättningen är fri och kunder väljer 

själva hur mycket de konsumerar. Således utgör inte marknaden ett nollsummespel; det är möjligt att öka sina 

intäkter utan att en konkurrent förlorar intäkter. Generellt sett täcks inte receptfria läkemedel av 

läkemedelsförmånen och i kombination med att marknaden ej är ett nollsummespel, innebär detta att priset 

påverkar försäljningen i högre grad. Aktörerna har även fri förhandlingsrätt gällande inpriser. Det är även möjligt 

att lansera och marknadsföra egna produkter. Denna aspekt påpekas även av Furängen som uttrycker oro över 

ökad överkonsumtion av receptbelagda läkemedel. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att apoteken på den receptfria marknaden kan konkurrera i flera led genom 

att sätta sina egna priser, öka tillgängligheten, marknadsföra sig, öka sin service och anpassa utbudet.  

 

7.1.3 Marknaderna tillsammans 

Som illustrerats ovan finns det inom den receptbelagda marknaden teoretiskt stöd för att utvecklingen kommer 

att ske i enlighet med regeringens mål, då apoteken endast har möjlighet att konkurrera gällande service och 

tillgänglighet. På den receptfria marknaden, å andra sidan, finns rum för att konkurrera i andra led än de som 

regeringen önskar, då merparten av de restriktioner som finns inom receptbelagda läkemedel ej gäller för de 

receptfria och då konsumenterna kan påverka sin aggregerade konsumtion.  

 

Den receptbelagda delen av marknaden utgjorde år 1998 90 procent av intäkterna för Apoteket AB84, dock bör 

det tas i beaktning att marginalen på den receptfria delen är högre än på den receptbelagda. Dessutom har den 

receptfria marknadens del av intäkterna ökat på senare tid85.  

 

Om man ser naturläkemedel, som bland annat säljs i hälsokostaffärer, som ett substitut för receptfria 

läkemedel, kan ökad tillgänglighet på apoteksmarknaden innebära att konsumenter i större utsträckning 

konsumerar receptfria produkter från apotek. Enkätstudien visar att majoriteten av konsumenter väljer att köpa 

receptfria läkemedel från apotek och ej från övriga försäljningsställen. Detta innebär att konsumenter, på grund 

                                                           
84

 Eklund (2000) 
85

 Apoteket AB (2010), Delårsrapport 
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av den utbildade apotekspersonalen, får bättre service och möjlighet till rådgivning. Ytterligare 

konsumtionsökning av receptfria läkemedel skulle i sin tur, på grund av de marginaler som råder, skapa 

incitament till att utöka service och tillgänglighet ytterligare. Med andra ord kommer, om konsumtion flyttas 

från naturläkemedel till receptfria läkemedel, synergieffekter skapas både för konsumenter och för apotek.  

 

Vid en jämförelse med omregleringarna i de andra nordiska länderna kan man se att konkurrensen i Norge och 

Island, där etableringen av apotek är fri, inledningsvis har kretsat kring lokalisering snarare än prispress på 

receptfria produkter. I Danmark, där etablering ej är fri, har prispress istället skett.86 Således talar mycket för att 

konkurrensen kommer att ske genom differentiering av service och tillgänglighet. Om den svenska 

apoteksmarknaden utvecklas i likhet med den norska och den isländska, där oligopolsituationer uppstått, 

kommer troligtvis prispress ej att ske. Om sund konkurrens råder, kan dock prispress förekomma. 

  

7.2 Perspektiv av tidigare forskning 

Perspektivet som tagits inom tidigare forskning beror på vilken organisation som utför den. Konkurrensverken 

tittade på marknaden ur ett konsument- och konkurrensperspektiv, Sveriges Apoteksförening fokuserade på ett 

kundperspektiv, Riksrevisionen fokuserade på legala och myndighetsrelaterade frågeställningar och genom Mats 

Bergman och Johan Stennek behandlade Riksrevisionens ekonomiska frågeställningar87. Ett för snävt perspektiv 

riskerar dock att bli missvisande; i detta fall kan det till exempel vara fördelaktigt att beakta politiska aspekter 

när man gör en ekonomisk analys, då beslutet att omreglera marknaden var baserat på politisk ideologi.  

 

Ett exempel på detta är när Bergman och Stennek ger rekommendationen att tillåta fri prissättning av 

receptbelagda läkemedel i kombination med en ändring av förmånen, då de menar att detta kommer leda till en 

sundare konkurrens. De bortser dock från att några av de mål som regeringen satt upp med omregleringen är 

att öka tillgängligheten, servicekvaliteten och tjänsteutbudet. Som visas i analysen av den receptbelagda 

marknaden, tvingar den statliga prissättningen aktörerna att konkurrera i tillgänglighets- och serviceleden.88 

 

Bergman och Stennek menar även att prisreglering skapar onödigt höga kostnader, då alternativ såsom 

postorder, som är billigare men ej lika bekväma för kunden, ej beaktas. I detta fall blir rekommendationen 

missvisande, då medicinska aspekter av apoteksmarknaden spelar in. Bergman och Stennek utgår ifrån 

antagandet att farmacevters arbetsuppgift är att sälja läkemedel samt muntligen ge den information som kan 

fås från packsedel etcetera. I verkligheten har farmacevter även i uppgift att arbeta för en säker 

läkemedelsanvändning.  Detta innebär bland annat att man frågar kunder om vilka andra läkemedel de 
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 Se sida 26-31 
88

 Bergman och Stennek (2010) 
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konsumerar och kontrollerar om någon kombination kan leda till läkemedelsförgiftning. Detta görs inte av 

läkare, då de dels saknar information om vilka andra mediciner som en patient har förskrivna och dels saknar en 

farmacevts expertis inom området.
89

  

 

Bergman och Stenneks ekonomiska analyser var helt riktiga i ovan nämnda fall, men deras rekommendationer 

blev missvisande då deras analys ej beaktade andra rådande perspektiv.  

 

Målet med denna uppsats är inte att utvärdera vad det ekonomiskt optimala driftsättet av apoteksmarknaden 

är eller om omregleringen var bra eller dålig utan att utvärdera huruvida ekonomisk teori och historisk data ger 

stöd för att effekterna av omregleringen kommer att bli de som eftersträvas. Således beaktar denna studie 

förutom ekonomiska även samhälleliga, politiska och medicinska perspektiv, då dessa påverkar den faktiska 

utvecklingen. 

 

7.3 Måluppfyllelse 

Som nämnts ovan bör konkurrens, enligt marknadsföringsteorier, framförallt ske i tillgänglighets- och 

serviceledet, då priskonkurrens inte är möjlig på den receptbelagda marknaden. Nedan presenteras således 

förändringen i relation till de identifierade målen som förevisas i problemformuleringen. 

  

Uppsatsens chi2-analys samt diffusionsteorin visar på att konsumenters uppfattning om omregleringen är 

beroende av identifiering av fördelar och inte av demografiska aspekter såsom ålder, kön eller sysselsättning. Av 

denna anledning var fler av de respondenter som var positiva till omregleringen, även medvetna om den 

förbättring av tillgänglighet som omregleringen bidragit till. 

 

7.3.1 Ser konsumenter ut att få ökad tillgänglighet till läkemedel? 

Tillgänglighet kan, för överskådlighetens skull, delas upp i tre delar: spridning av apotek, mängden av apotek 

samt öppettider hos apotek.  

 

7.3.1.1 Spridning av apotek 

Det initiala nyöppnandet av apotek i glesbygd har varit lägre i relation till mängden apotek som har öppnats i 

städer, men har dock observerats. Detta har inneburit att mindre orter som tidigare inte haft apotek har fått det 

i och med omregleringen. Under intervjuerna har det framkommit att det finns delade åsikter om hur den 

geografiska spridningen kommer att påverkas av omregleringen. Anders Wallin framför farhågor kring apotek i 
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glesbygd och menar att de antingen kommer att behövas läggas ned på sikt, eller subventioneras av staten. Eva- 

Britt Gustavsson, å andra sidan, menar att ytterligare reglering kommer att ske om det finns behov av sådan.90 

 

Vid en historisk jämförelse med omregleringar i andra nordiska länder framkommer det att nyöppnandet av 

apotek varit mest utbrett i tätorter, men att det även förekommit nyetablering i glesbygd. Angående avveckling 

av apotek på landsbygd är det svårt att uttala sig, då man har skapat lagar för att hindra detta. I Norge får man 

inte lägga ned apotek om det inte finns andra på orten och i Danmark bestämmer regeringen var apotek skall 

vara belägna. Dock bör det nämnas att konkurrensen, bland annat på Island, inledningsvis kretsade kring 

lokalisering.91 Dessa data talar även för att lösningar på eventuella problem gällande brist på apotek i glesbygd 

skulle gå att finna. Under intervjun med Ringbom påpekade även han att problematiken kring glesbygd inte är 

unikt för apoteksverksamheten, utan sträcker sig till alla typer av affärsverksamhet, vilket styrker att fungerande 

lösningar redan framtagits för denna typ av problem. 

 

7.3.1.2 Mängden av apotek 

Det har under samtliga intervjuer framkommit att den totala mängden apotek har ökat i och med 

omregleringen. Omregleringarna i andra nordiska länder med fri etablering av apotek ger dessutom underlag för 

att detta kan komma att fortgå. I Norge steg den totala mängden apotek med nära 58 procent. Dock har den 

initiala ökningen varit stor för att med tiden sedan konsolideras; detta påpekades bland annat av Ringbom.92 

 

Vid en jämförelse med Europa i övrigt kan man se att Sverige har en relativt hög mängd invånare per apotek, 

dock framgår det även att kostnaden för läkemedel är relativt låg i Sverige. Detta tyder på att det kan finnas 

utrymme för en ökning av apoteksenheter på marknaden, då det är ekonomiskt möjligt i andra länder. 93 

 

Enkätundersökningen visar att konsumenter finner att tillgängligheten antingen har blivit bättre (knappt 50 

procent) eller att den är likvärdig (knappt 50 procent). Således har tillgänglighetsförbättringen nått ut till hälften 

av de tillfrågade, medan resten inte märkt någon större skillnad. Detta kan bero på att de tillfrågade har 

befunnit sig i köpcentrum, där tillgängligheten även innan omregleringen var relativt god. Det kan även bero på 

att en del av respondenterna handlar på ett specifikt apotek regelbundet och således ej lägger märke till 

nyöppnade apotek. 
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7.3.1.3 Öppettider hos apotek 

Undersökningar gjorda av Sveriges Apoteksförening visar att många nyetablerade apotekskedjor har längre 

öppettider än det tidigare monopolet hade. Dessutom har ett flertal av de apotek som fortfarande ägs av 

Apoteket AB förlängt sina öppettider, vilket tyder på att detta blivit en konkurrensfaktor. Det framgick även i 

enkätundersökningen att öppettiderna har ökat (drygt 50 procent). Dock var alltså närmare 50 procent 

omedvetna om de längre öppettiderna. Detta skulle kunna förklaras av att knappt hälften av respondenterna 

arbetade heltid, vilket innebär att majoriteten inte har något starkt behov av utökade öppettider på kvällar och 

helger, då de under dagtid kan uträtta sina ärenden.94  

 

Öppettiderna utökades även på Island och i Norge när de omreglerade sina marknader vilket ger ytterligare 

underlag för att trenden med längre öppettider kommer att fortsätta även i Sverige. Mycket tyder på att 

öppettider har blivit en konkurrensfaktor.95  

 

7.3.2 Ser konsumenter ut att få bättre service? 

Att utvärdera nivån på servicen i nuläget kontra före omregleringen är svår, bland annat för att kundnöjdheten 

både före och efter omregleringen har varit hög, vilket påpekades av Johan Wallér. En studie av svenskt 

kvalitetsindex tyder dock på att nöjdheten med apoteksbranschen har ökat i och med omregleringen, 

framförallt ansåg man att möjligheterna till rådgivning förbättrats96. Anders Wallin påpekar dock att mer service 

inte nödvändigtvis behöver innebära bättre service och menar att en aspekt med service, kommunikation 

mellan apoteken om lagerhållning, har försämrats i och med omregleringen. Dock har Sveriges Apoteksförening 

uppmärksammat detta problem och tagit fram riktlinjer som, genom att sätta kundens intresse framför den 

individuella kedjans intresse, gör ett försök till att hantera detta problem utan att försämra konkurrensen97. 

Ytterligare exempel på serviceförbättringar framkommer även i intervjuer med Anell med flera, då de anser att 

det kan komma att utvecklas nya typer av service, såsom hälsokontroller, erbjudanden och poängsystem. Även 

detta för att konkurrera på ett effektivt sätt på den nya marknaden.  

 

Under den sista frågan i enkätundersökningen, som var öppen och där respondenterna kunde framföra egna 

åsikter och funderingar, framkom fler intressanta uppmärksammade företeelser i och med omregleringen. Ett 

nytt serviceområde, som har identifierats i och med omregleringen, är anpassning till konsumenter med en 

utländsk bakgrund. I vissa av Stockholms ytterområden, där behov länge har funnits av personal med andra 
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språkkunskaper än svenska på grund av den omfattning av kulturell mångfald som existerar, har 

språkkunskapskonkurrens visat sig förekomma. Exempel på sådana områden är Hallunda och Södertälje. 

 

I enkätundersökningen framkom det även att en del av respondenterna tror att apotek i större utsträckning 

kommer att sälja mer läkemedel anpassade till andra kulturer än den svenska. Det exempel som de tog upp är 

produkter som ej innehåller laktos, då laktosintolerans ansågs vanligare inom kulturer där man i mindre 

utsträckning konsumerar mejeriprodukter. 

 

I en undersökning av Scandinfo Marketing Research i april 2010, framgick det att Apoteket AB i högre grad 

associerades med kunnig personal än sina konkurrenter. Uppsatsens enkätundersökning visade dock att 

merparten av respondenterna inte ansåg att servicen påverkats nämnvärt; runt 20 procent ansåg att den blivit 

bättre och runt tre procent ansåg att den försämrats. Enligt diffusionsteorin går detta att förklara i och med 

individers svårighet att anpassa sig till nya system, då detta kräver förståelse för förändringen, identifiering av 

fördelar samt att dessa kan åskådliggöras för andra parter. Det vill säga, enligt diffusionsteorin lär åsikten om 

omregleringen inledningsvis präglas av skepticism från inblandade parter för att med tiden utvecklas mer 

positivt. Dessutom visar diffusionsteorin att ju mer komplex en förändring är, desto längre tid tar det innan 

anpassning sker, vilket här är fallet då förändringen som sker på apoteksmarknaden i och med omregleringen är 

förhållandevis svåröverskådlig. Detta stöds även, som tidigare nämnts, av uppsatsens chi2-analys som visar att 

åsikten om omregleringen beror på kunskap om förändringarna kring omregleringen och inte på grund av 

demografiska aspekter såsom ålder, kön eller sysselsättning. Denna del av diffusionsteorin stöds även av Eva-

Britt Gustavsson, som under intervjun påpekade att den största utmaningen enligt henne är kunderna och deras 

inställning till omregleringen, då det kommer att ta tid för dem att vänja sig vid det nya systemet. 

Invänjningsprocessen kan med andra ord komma att bli lång. 

 

Återigen finns det teoretiskt stöd för att service, utbud och servicekvalitet kommer att bli områden där apotek 

konkurrerar med varandra.  

 

7.3.3 Ser konsumenter ut att få bättre utbud av tjänster?  

Som omnämnts ovan, uttryckte en del av intervjurespondenterna spekulationer om att det framtida 

tjänsteutbudet på apoteksmarknaden kan komma att utvecklas; teoretiskt stöd påvisar även att apotek kommer 

att konkurrera via tjänsteutbud98.  Sju av de åtta intervjurespondenterna menade att tjänsteutbudet ökat sedan 

omregleringen. Till exempel har Apoteket AB öppnat ett klubbsystem för kunder, genom vilket man bland annat 

får specialerbjudanden på receptfria produkter. 
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Ekonomisk teori förespråkar att innovationsnivån i en bransch är högre om sund konkurrens råder, således bör 

innovationen inom tjänsteutbud kunna öka på sikt. Detta har redan observerats till exempel i och med 

anpassning till andra kulturer, vilket, enligt uppsatsens enkätundersökning, några av apotekets kunder redan 

uppmärksammat. Detta nyskapande har även observerats i övriga nordiska länder och framkommer i rapporten 

”konkurransmessige problemstillinger i apoteks- og legemiddelsektoren”. Bland annat har möjligheterna för e-

handel utvecklats i Danmark. I Sverige har vi sett uppkomst av bonussystem för flera av kedjorna, till exempel 

Kronans Droghandel, ICA Cura och Apoteket AB.  

 

7.3.4 Ser det ut som kontrollen över läkemedelskostnaderna kan bibehållas? 

Hälften av intervjurespondenterna menade att det i dagsläget inte går att uttala sig om möjligheterna att 

bibehålla kontrollen över läkemedelskostnaderna. Tre var positiva till att kontrollen skulle bevaras och en 

person menade att samhällskostnaden kommer att stiga. Liksom innan omregleringen sätts marginalen på 

receptbelagda läkemedel av TLV. Således kommer kostnaden att stiga endast ifall en ökning av marginalen, på 

statens bekostnad, krävs för att uppnå önskad utveckling i tillgänglighet. Detta är dock svårt att uttala sig om i 

dagsläget, då det saknas ett konkret mål för hur mycket tillgängligheten skall öka.99  

 

Den svenska apoteksmarknaden har, i relation till Europa, kännetecknats av få apotek och låga kostnader för 

läkemedel. TLV har höjt marginalen genom att minska apotekens inpriser, det vill säga genom att minska 

marginalen för aktörer längre ned i värdekedjan. Anders Wallin tog dock upp problematiken i att sänka 

lönsamheten för läkemedelsframställning, då han anser att detta är en viktig bransch för Sverige. Risken skulle 

då bli en minskad läkemedelsframställning i Sverige. 

 

7.4 Tar staten lärdom av tidigare omregleringar? 

De lärdomar som utkristalliserats från tidigare forskning samt från intervjurespondenterna angående tidigare 

omregleringar i Sverige är att: 

 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden får behålla en dominant marknadsandel. 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden får behålla eller får privilegierad tillgång till viktig 

infrastruktur. 

 Monopolisten eller tidigare företag på marknaden kan agera helt fritt och stärka sin ställning.  

 Viss reglering av priser kan vara önskvärd, framförallt vid tillfällen där man kan se lokala monopol eller 

stark efterfrågan vid vissa platser och tider. 
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För att undvika att det gamla monopolet, Apoteket AB, får en dominerande marknadsposition, såsom Vattenfall 

fick på den omreglerade elmarknaden, har man valt att lösa upp Apoteket AB både vertikalt och horisontellt. 

Detta innebar dels att man sålde av knappt två tredjedelar av det gamla monopolets apotek och dels att man 

förflyttade väsentlig infrastruktur till Apoteken Service AB. Man delade sedermera upp apoteken i olika kluster 

för att undvika att nya aktörer tillskansar sig fördelar på en lokal nivå.100 

 

För att förhindra den tidigare monopolisten från att skapa inträdesbarriärer för nya aktörer sattes en mängd 

stand still bestämmelser upp för Apoteket AB, vilka bland annat motverkade Apoteket AB från att expandera sin 

marknadsandel innan omregleringen skett. Dock menar vissa att en del av dessa restriktioner, såsom 

möjligheten att öppna nya apotek i samarbete med andra parter, ej upphörde i tid.101 

 

Man har på apoteksmarknaden valt att inte reglera priser i större utsträckning än innan omregleringen. Arbetet 

mot lokala monopol motverkar dock den typ av ockerpriser som inledningsvis uppstod i viss utsträckning på 

taximarknaden.  

 

7.5 Ytterligare effekter av omregleringen 

Gällande de nackdelar som intervjurespondenterna har framfört framkom att läkemedelssäkerheten behöver 

ses över, då systemet har ändrats. Ytterligare kontrollenheter kan komma att behövas för att ej riskera att 

exempelvis falsifierat läkemedel blir tillgängligt på marknaden. Ytterligare aspekter inom detta område gäller 

receptfria läkemedel som genom omregleringen har blivit tillgängliga i butiker där man inte har tillgång till lika 

stor medicinsk expertis och rådgivning. Detta innebär att konsumenter kan få otillräcklig rådgivning angående 

docering och val av produkt, vilket bland annat kan leda till över- eller felkonsumtion. Furängen påpekar i 

intervjun att risk för överkonsumtion existerade redan innan omregleringen, bland annat då vissa receptfria 

smärtstillande mediciner överdoceras i självmordssyfte.  Denna företeelse kan komma att öka om tillgänglighet 

och överdosering är korrelerade.  

 

Gällande lagerhållning anser tre av de åtta intervjurespondenterna att detta kan komma att bli ett problem eller 

en nackdel, dels då sortimenten blir snävare och dels då apotek saknar information om andra kedjors 

lagerhållning. Innan omregleringen kunde apoteket, som tidigare nämnts, se ifall ett en viss vara fanns i lager i 

en annan butik, vilket ej är möjligt att se kedjor emellan. Detta innebär att kunder kan få problem vid 

uthämtning av en viss receptbelagd medicin, då de kan tvingas gå till flera olika kedjor eller tvingas vänta innan 
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medicinen kan tillhandahållas. Sveriges Apoteksförening har dock, som tidigare nämnts, tagit fram riktlinjer som 

skall avhjälpa lagerhållningsproblematiken. Ifall dessa riktlinjer följs och de täcker alla de uppkomna problemen 

med kommunikationsbegränsningarna apotekskedjorna emellan, kan detta problem således avhjälpas eller helt 

elimineras. 

 

De positiva aspekterna som, utöver de identifierade målen, har uppkommit i studien är att effektivisering av 

apoteksmarknaden möjliggörs, då incitamenten för innovation är högre på en konkurrensutsatt marknad 

eftersom det utgör en del av konkurrenskraften. Detta, som nämnts ovan, har setts i och med innovation av 

serviceutbud. Konkurrensutsättningen leder även till att produktsortimentet differentieras och således får 

konsumenter större valmöjlighet. Dessa påståenden stöds av tidigare nämnda marknadsteorier. 

 

Nettointäkterna av försäljning av apotek uppskattades i mars 2010 vara cirka 5237 miljarder kronor. Om dessa 

intäkter används för att sänka stadsskulden, anser Leif Eklund att omregleringen är ett dåligt beslut. Intäkterna 

från det tidigare monopolet är större än de minskade räntekostnaderna om man utgår från genomsnittsräntan 

för stadsskulden som ligger på cirka 2,6 procent.102 Denna analys är dock begränsad, då staten i första hand bör 

lösa de lån som har högst ränta, det vill säga att de besparade räntekostnaderna lär vara högre.   

 

Gällande agentteorin kan man diskutera de effekter som omregleringen har i relation till bolagsstyrning.  

Innan omregleringen hade staten makten, där konsumenter och individer endast hade möjlighet att påverka 

apoteksmarknaden genom val av politiskt parti. Efter omregleringen har nya sätt att påverka uppkommit:  

 

 Genom aktieägande kan individer påverka enskilda bolag. 

 Genom konsumtionsval kan konsumenter gynna eller missgynna enskilda butiker/kedjor. 

 En del av aktieinvesteringen sker via fonder; således har banker och fondbolag likaså makt att påverka. 

 

Ett exempel på den nyuppkomna konsumtionsmakten illustreras i och med nedläggandet av Åhléns 

apoteksverksamhet som tillkännagavs den tredje januari 2011. Denna nedläggning har antagligen skett på grund 

av bristfällig marknadsföring gällande kommunikation, utbud eller service, då konsumenter ej valt att handla 

där. Åhléns påpekade att konkurrensen på marknaden blev större än förväntat.103 

 

Huvudmannen i relation till läkemedelsförsörjning är både individen och samhället i stort. Det vill säga, ett 

system för läkemedelsförsörjning är dels till för att gynna individer, dels till för samhällets bästa. I relation till 

apoteksmarknaden är det dock enbart individen som är huvudmannen, då staten, via TLV och 
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Läkemedelsverket, fortfarande har direkt kontroll över de aspekter av läkemedelsförsörjningen som är mest 

förhärskande för samhället. Agenterna på apoteksmarknaden är således, efter omregleringen, främst de 

styrande parterna inom de enskilda apotekskedjorna. Genom individers förbättrade maktposition, har de 

nackdelar och svårigheter som presenteras i agentteorin delvis motverkats. Dock är individers nyfunna förmåga 

att påverka apoteksmarknaden diskriminerande i relation till välfärd, då individen står för hela kostnaden i 

förhållande till aktieägande och en del av kostnaden i relation till läkemedelskonsumtion. Med andra ord är 

individers förmåga att påverka apoteksmarknaden delvis styrd av deras personliga ekonomi, vilket i enlighet 

med agentteorin är en positiv förändring av apoteksmarknaden. 
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8. Slutsatser  

 

 

I detta kapitel presenteras de tolkningar som kan göras utifrån analysen gällande uppsatsens 

problemformuleringar och syfte. 

 

 

8.1 Ser konsumenter ut att få ökad tillgänglighet till läkemedel? 

Den aktuella trenden, intervjuerna, enkäterna, jämförelsen med Europa samt historisk data från andra nordiska 

länder tyder på att tillgängligheten kommer att öka, antingen genom nyetableringar eller utökade öppettider.  

 

Snävare sortiment kan dock innebära att den ökade tillgängligheten är vilseledande, då det är möjligt att 

konsumenter å ena sidan fått ökad valmöjlighet men å andra sidan inte upplever högre tillgänglighet på just de 

receptfria läkemedel som de söker. Detta gäller dock ej receptbelagda läkemedel, då samtliga apotek är skyldiga 

att tillhandahålla dessa till konsumenter. 

 

8.2 Ser konsumenter ut att få bättre service? 

Då kunder nu är - och tidigare var - nöjda med servicenivån, är det svårt att utläsa huruvida trenden tyder på att 

kvaliteten på denna har förbättrats i och med omregleringen. Studien av svenskt kvalitetsindex visar dock på att 

den förbättrats.  Som tidigare nämnts, innebär mer service inte nödvändigtvis bättre total service. Historiska 

jämförelser med nordiska länder, samt studiens valda marknadsföringsteorier, visar dock på att servicen bör 

komma att bli ett av de områden som konkurrensen på marknaden kretsar kring, då möjligheterna till 

priskonkurrens är begränsade. Möjligheten att få information om var läkemedel finns i lager har till viss del 

försämrats. Huruvida detta problem går att avhjälpa med hjälp av uppsatta riktlinjer återstår att se, då 

marknaden ännu ej tillfullo har konsoliderats. 

 

8.3 Ser konsumenter ut att få bättre utbud av tjänster?  

Tjänsteutbudet har i viss mån ökat. Intervjurespondenter och tidigare nordiska omregleringar av 

apoteksmarknader visar på att det totala utbudet av tjänster även framöver bör öka, då möjligheterna till 

priskonkurrens är begränsade. Detta kommer att ske antingen genom att kedjor breddar eller specialiserar sitt 

serviceutbud, till exempel genom att införa hälsokontroller. 
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8.4 Ser det ut som kontrollen över läkemedelskostnaderna kan 

bibehållas?   

Statens läkemedelskostnader kommer endast att öka förutsatt att en sådan åtgärd krävs för att stimulera 

marknaden för en önskad ökning i tillgänglighet, då TLV fortfarande reglerar marginalen på de varor som ingår i 

läkemedelsförmånen. Ökade läkemedelskostnader på grund av nya läkemedel etcetera påverkas ej av 

omregleringen. Med andra ord bibehåller staten samma kontroll över läkemedelskostnaderna som den hade 

före omregleringen. 

 

Historisk data från övriga nordiska länder tyder på att prispress ej kommer att ske på receptfria läkemedel. Så 

länge som majoriteten av intäkterna kommer från receptbelagda läkemedel, och priset på dessa regleras av 

staten, kommer konkurrensen att ske i service- och tillgänglighetsleden. Om en oligopolsituation ej uppstår, och 

om betydelsen av det receptfria segmentet ökar, kan priskonkurrens komma att ske. Då omregleringen inom 

den svenska apoteksmarknaden är mer omfattande än de övriga nordiska ländernas omregleringar, och då 

konkurrensverket arbetar för att förhindra oligopol från att uppstå, finns det underlag för att prispress kan ske. 

 

8.5 Har regeringen tagit lärdom av tidigare omregleringar? 

Regeringen har, med hjälp av inblandade aktörer, aktivt arbetat för att undvika de initiala problem som har 

uppkommit under tidigare statliga omregleringar i Sverige. Detta har visats bland annat genom hanteringen av 

den gamla monopolisten som ej har fått sitta kvar i orubbat bo. Detta har inneburit att marknaden mer effektivt 

har utsatts för konkurrens.  

 

8.6 Ser apoteksmarknaden ut att förändras i enlighet med de mål 

som stipulerats av regeringen gällande omregleringen? 

 Tillgängligheten har ökat och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Servicenivån har i viss mån stigit och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Serviceutbudet har i viss mån ökat och kommer troligtvis att förbättras ytterligare. 

 Läkemedelskostnaderna påverkas endast om det krävs för att uppfylla de andra målen.  

 

8.7 Övriga effekter 

Den ökade tillgängligheten på apoteksmarknaden kan innebära att konsumtionen av receptfria läkemedel 

kommer att öka, på bekostnad av exempelvis naturläkemedel. Detta innebär i sin tur, om majoriteten av 

konsumenterna handlar receptfria läkemedel på apotek, att konsumenter får större tillgång till kvalificerad 
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rådgivning och annan professionell service. Således kan felanvändning av läkemedel minskas och 

läkemedelssäkerheten öka. 

 

8.8 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie fokuserar på de trendmässiga effekterna angående omregleringen, finns det ett behov av 

vidare analys av dess effekter; det kan tyckas passande att utföra en sådan studie efter 2013, då de planerade 

statliga utredningarna är publicerade, för att kunna bygga vidare på dessa.  

 

Riksrevisionen tar även upp ett flertal ickeekonomiska aspekter av omregleringen i sin rapport angående 

förberedelsearbetet inför reformen. En studie av hur sådana aspekter bör behandlas samt vilka lärdomar 

angående dessa man kan dra i relation till andra omregleringar, är även ett ämne som kan komma till nytta inför 

framtida omregleringar.  

 

Det finns likaledes utrymme för en uppföljning av medicinska aspekter, såsom läkemedelssäkerheten på den 

omreglerade marknaden, dels för att se om den ändrats och dels för att utvärdera vilka åtgärder som bör vidtas. 

 

Framtida forskning skulle även kunna fokusera mer på den politiska aspekten i relation till ekonomiska teorier. 

 

8.9 Avslutande diskussion 

Denna studie undersöker bara trendmässiga effekter av omregleringen, på grund av tidsperspektivet. Effekterna 

av apoteksmarknadens omreglering undersöktes även av Konkurrensverket som redovisade sin analys av 

utvecklingen på marknaden ur ett konkurrensperspektiv den 31 december 2010. Tillväxtanalys kommer att 

redovisa sin analys av den geografiska tillgängligheten 2012. Statskontoret kommer likväl att redovisa en 

utvärdering av reformen under 2013 och Riksrevisionen kommer eventuellt att granska reformens effekter samt 

försäljningen av apotek i ett senare skede. 

 

Det är möjligt att omregleringen leder till oförutsedda problem eller utmaningar gällande lagerhållning och 

läkemedelssäkerhet. Diskussionen om brister inom läkemedelssäkerhet är spekulativ, men i och med att 

systemet ändrats finns ett behov av att se över och utreda detta. Behovet har även identifierats av inblandade 

aktörer och hanteras i nuläget genom uppsatta riktlinjer.  

 

Låt oss se tillbaka på Christina Åkermans ord under läkemedelskongressen 2010, gällande ansvarstagandet på 

den omreglerade apoteksmarknaden: ”Vägen till framgång är att alla goda krafter samverkar.” Om trenden 

fortlöper, kan dessa ord bli verklighet. 
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10. Bilagor 

10.1 Djupintervjuer 

10.1.1 Intervju respondenter 
Anders Anell: hälsoekonom som fram till 2007 var chef för institutet för hälso- och sjukvård i Lund. Institutet 

grundades 1979 av forskare från nationalekonomiska institutionen och är idag ett helägt dotterbolag till 

Apoteket AB. Nu är Anell professor på deltid vid institutet för ekonomisk forskning vid 

ekonomiekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans uppgift är att studera vården i ett samhällsperspektiv, där 

olika - och ofta motstridiga - intressen skall tillgodoses. Han har bland annat skrivit en utredning om effekterna 

av omregleringarna av den isländska och norska apoteksmarknaden.  

 

Andreas Furängen: verkställande direktör för apotekarsocieteten sedan 2004.  

 

Anders Wallin: väl insatt i apoteksfrågorna och har varit Ylva Johanssons närmsta medarbetare i utformandet av 

den socialdemokratiska kritiken mot omreglering av apoteksmarknaden.  

Eva-Britt Gustavsson: verkställande direktör för Apoteksgruppen och var tidigare verkställande direktör för 

Omstruktureringsbolaget AB. 

 
Johan Wallér: verkställande direktör för Sveriges Apoteksförening sedan första februari 2010 och var 

dessförinnan verksam inom Apoteket AB som branschkunnig.  

 

Magnus Thyberg: avdelningschef på TLV och kunnig om prismodellen. TLV fastslår hur stor handelsmarginalen 

på receptbelagda läkemedel ska vara, det vill säga skillnaden mellan apotekens inköpspris och utpris till kunden. 

 

Martin Elfversson: utredare på inspektionsenheten på Läkemedelsverket. 

 

Thomas Ringbom: sakkunnig inom konkurrens och projektledare för det specialuppdrag som Konkurrensverket 

har mottagit av Socialstyrelsen. Uppdraget innebär, utöver KKV:s generella arbetsuppgifter, analys och kontroll 

av apoteksomregleringen där eventuella problem skall identifieras i ett tidigt skede.  

 

10.1.2 Allmänna Frågor 

 Vad anser du att omregleringen av apoteksmonopolet har haft för effekter? 

 Hur har marknaden påverkats av omregleringen? 

 Varför har det påverkats på detta vis? 
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 Hur har antalet apotek påverkats av omregleringen? 

 Varför har det påverkats på detta vis? 

 Vad innebär detta för antalet farmacevttimmar för apotek (ex Norge brist på farmaceuter efter 

omregleringen då fler företag bildades)? 

 Om dessa har minskat, är det beroende på brist på farmacevter eller besparingar? 

 Hur har servicenivån påverkats av omregleringarna? 

 Har konsumenten gynnats/missgynnats av omregleringen? 

 Finns det någon skillnad mellan utvecklingen på landsbygd och i storstäder? 

 Vad har DU sett för för- och/eller nackdelar med omstruktureringen? 

 Enligt regeringens proposition var målen med omregleringen att: 

 Öka tillgängligheten till läkemedel för konsumenter 

 Förbättra service för konsumenterna 

 Förbättra utbud av tjänster för konsumenterna 

 Bibehålla kontrollen/nivån på läkemedelskostnader  

               Ser det ut som att dessa mål kommer att uppfyllas? 

 Nu när man börjar se de effekter som omregleringen av apoteket har haft, ser du det som ett bra eller 

dåligt beslut? Varför? 

 Har priserna påverkats och i så fall varför? 

 Har vertikala integrationen skett och hur har den i så fall påverkat Apoteksbranschen som det ser ut 

idag? (kan vara en anledning till att drastisk prissänkning ej skett) 

 Spelar internationella influenser roll, såsom EG-domstolens dom, för besluten om avregleringen? 

 Om oppositionen hade försökt driva tillbaks omregleringen, såsom de antydde, vilka konsekvenser hade 

du sett av detta? 

 Hur stor är betydelsen av enhetlighet inom branschen i internationell jämförelse? 

 Frågor gällande omregleringen som du skulle vilja ta upp/frågeställning som vi missat? 

10.1.3 Personliga Frågor 

10.1.3.1 Anders Anell  

 Vad anser du din roll vara som hälsoekonom? 

10.1.3.2 Andreas Furängen  

 Apotekarsocieteten är till för att tillgodose vems intresse? 

 Varför är det viktigt att ha expertkunskap i chefspositioner? 
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10.1.3.3 Anders Wallin  

 Vad anser du din roll vara gällande apoteksfrågan? 

 Hur stora bedömer du riskerna vara för vertikal integration och således osund konkurrens? 

 Skulle återskapande av apoteksmonopolet vara önskvärt enligt er? Och skulle det vara möjligt? 

10.1.3.4 Eva-Britt Gustafsson  

 Vad är Apotekargruppens roll 

 Vad är din roll som VD för Apotekargruppen? 

 Vad händer med Apotekargruppen när alla apotek är uppköpta? 

 Vad stötte ni på för problem inom Omstruktureringsbolaget? 

10.1.3.5 Johan Waller 

 Hur uppfattar du att utvecklingen av er organisationen har gått? 

 Sveriges Apoteksförening är till för att tillgodose vems intresse? 

 Vad är Branschorganisationens roll? 

 För ni någon dialog med TLM (tandvård & läkemedelsförmånsverket) gällande vinstmarginalerna inom 

apoteket? 

 Under sommaren 2009 diskuterades det kring att branschorganisationen skulle förhandla med fack, hur 

blev det i detta ärende? 

 ”Genom nya satsningar har tillgängligheten för den enskilde förbättrats avsevärt. Människors vardag 

förenklas betydligt när de nu kan besöka ett apotek på tider som passar dem själva bättre.” Johan 

Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening. – Detta knyter an till tidigare frågeställning, men vi undrar 

varför detta sker nu och inte tidigare, det vill säga under monopoltiden? 

 Ni representerar apoteksbranschen även internationellt, hur stor är betydelsen av enhetlighet inom 

branschen i internationell jämförelse? (Historiskt har Sverige haft ett mycket lågt antal apotek per 

invånare jämfört med resten av Europa. Sedan fler aktörer fått möjligheten att öppna apotek ser vi nu 

att klyftan minskar snabbt) 

10.1.3.6 Magnus Thyberg 

 Vad anser du din roll vara på TLV? 

 Vet ni ungefärligen hur stor del av apotekens intäkter som kommer från läkemedel utanför förmånen 

(alltså högkostnadsskyddet)? 

 Vad är er uppfattning om handelsmarginalen på dessa varor? 

 Hur påverkar detta er prismodell? 

 Hur stor är risken att utbytbara läkemedel blir dyrare på grund av de generiska läkemedlen? 
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10.1.3.6 Martin Elfversson  

 Vad är din roll som utredare på inspektionsenheten? 

 Anser du att säkerheten har ändrats gällande användning av läkemedel? I så fall hur? 

10.1.3.7 Thomas Ringbom 

 Vad anser du din roll vara som konkurrenssakkunnig? 

 Hur tror du att detta kommer att se ut om 5 år (antalet apotek/konkurrensen)? 

 Har priserna påverkats och i så fall varför? Kommer en konkurrens ske med produkter utanför 

förmånen? 

 

10.2 Enkät till konsumenter 

Enkätfrågor till Apotekets kunder 
 

Ringa in det svarsalternativ som bäst överrensstämmer med dig. Om fler alternativ överrensstämmer; ringa in 
samtliga. 

 
 

1. Är du 
1. Kvinna 
2. Man 

 
 
2.  Hur gammal är du? 
 

______ år 
 
 
3.  Vad är ditt civilstånd? 

1. Gift  
2. Singel 
3. Sambo 
4. Skild 
5. Änka/änkeman 
6. Särbo 
7. Separerad 

 
  
4. Antalet personer i ditt hushåll med dig själv inräknad? 
 
 _______stycken 

 
 
5. Din nuvarande sysselsättning? 
  

1. Arbete heltid 
2. Arbete deltid  
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3. Sjukskriven över 3 månader 
4. Arbetslös över 3 månader 
5.  Hemmafru/hemmaman 
6. Pensionerad 
7. Studerande 

 
 
6. Vad var det som gjorde att du besökte apoteket idag?  
 

1. Planerad receptuthämtning 
2. Oplanerad receptuthämtning 
3. Planerat inköp av receptfria produkter 
4. Oplanerat inköp av receptfria produkter 

 
 
 
7. Fick du hjälp med rådgivning på apoteket? 
 

1. Ja, tillfredsställande  
2. Ja, men den var otillräcklig 
3. Nej, men jag behövde ingen 
4. Nej, ingen alls 

 
 
8.  Vem tog initiativ till samtalet? 
 

1. Jag 
2. Apotekspersonal 
3. Ingen, inget samtal förekom 

 
 
9. Hur upplevde du personalens bemötande? 
 
 1.   Mycket bra 
 2.   Bra 
 3.   Ingen åsikt 
 4.   Inte så bra 
 5.   Dålig 
 
 
10. Vill du besöka detta apotek igen? 
 

1. Ja 
2. Nej 
3. Ingen åsikt 

 
 
11. Brukar du besöka detta apotek? 
 
 1.   Ja, ofta 
 2.   Ja, ibland 
 3.   Nej, aldrig innan 
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 4.   Ingen åsikt 
 
 
12.  Har du varit någon annanstans än på ett apotek för att köpa receptfria produkter? (Exempelvis mataffär 
eller bensinmack) 
 
 1.   Ja  
 2.   Nej 
 3.   Nej, jag köper ej receptfria produkter 
 
 
13. Vad anser du om omregleringen av apoteksmonopolet? 
 
 1.    Bra 
 2.   Dålig 
 3.   Ingen åsikt 
 
 
14. Vad anser du om tillgängligheten på apotek efter omregleringen av apoteksmonopolet? 
 

1. Bättre 
2. Sämre 
3. Likvärdig 
4. Ingen åsikt 

 
 
15. Vad anser du om öppettiderna efter omregleringen av apoteksmonopolet? 
 

1. Bättre 
2. Sämre 
3. Likvärdig 
4. Ingen åsikt 

 
 
 
 
 
16. På en skala från 1 till 7 där 1 är mycket missnöjd och 7 är mycket nöjd, hur nöjd är du med servicen på 
apoteket? 
 

 
 
17. Hur anser du att servicen har påverkats av omregleringen av apoteksmonopolet? 
  

1.  Bättre 
2. Sämre 
3. Likvärdig 
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4. Ingen åsikt 
 
 
 
18. Egna kommentarer: 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
 
Tack för din medverkan! 
 


