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Sammanfattning 
 

 

År 2009 beslutade regeringen att omreglera apoteksmarknaden för att bland annat öka 

tillgängligheten, förbättra servicen och uppnå prispress på läkemedel. Dessa löften som var 

riktade mot svenska folket väckte intresset till studiens syfte. Syftet med denna studie är att 

få kännedom om svenska folkets åsikter beträffande omregleringen av apoteksmarknaden. 

Studien har genomförts som en kvantitativ studie i form av enkätundersökning för att direkt 

samla information. Frågorna har genom personlig interaktion, ansikte mot ansikte, ställts till 

respondenterna. Studiens teoretiska referensram består av servicemodellen, 

oligopolmarknader samt omreglering av monopolmarknader.  

Studiens empiri gjorde gällande att svenska folket anser att servicen och 

personalkompetensen inte har förändrats, men att tillgängligheten har ökat sedan 

omregleringen. Empirin visade följaktligen att svenska folket inte kunde avgöra om priset på 

receptfria läkemedel har förändrats eller ej. Denna studie kunde emellertid inte fånga 

svenska folkets åsikter beträffande omregleringen av apoteksmarknaden, på grund av att få 

respondenter valde att uttrycka sina åsikter om detta. 
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Förord 
 

I de befintliga studier, rapporter och artiklar om omreglering av apoteksmarknaden har båda 

orden ”avreglering” och ”omreglering” använts. Med andra ord har dessa ord använts 

synonymt. Som författare till denna uppsats har jag valt att använda ordet ”omreglering” 

som betyder att ”reglera (något) på nytt (på annat sätt)” i denna uppsats (Svenska 

Akademiens ordlista, 2006).  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1971 har Apoteket haft ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. 

Den bakomliggande orsaken till denna reform var att få bättre tillsyn över denna 

verksamhet. Detta förändrades i och med riksdagens beslut om att omreglera 

apoteksmarknaden den 1 juli 2009.  Det innebar att 466 apotek, som motsvarade hälften av 

statligt ägda apotek, avyttrades till privata aktiebolag. Dessa aktiebolag skulle i sin tur ha 

mellan 10-199 apotek runt om Sverige.  Vidare avyttrades 150 av de kvarstående statliga 

apoteken till småföretagare. Detta resulterade en marknadsandel på 35 procent för Apoteket 

AB (OAB, 2009). 

Flera faktorer ledde till denna omreglering, en av dessa faktorer var att det fanns för få 

apotek per invånare jämfört med resten av Europa, vilket resulterade begränsad 

tillgänglighet. Andra faktorer var att apoteken hade begränsade öppettider och långa 

väntetider (OAB, 2009).  

 

Avsikten med omreglering av apoteksmarknaden har varit att skapa en konkurrerande 

apoteksmarknad. Kotler et al. (2009) anser att för att lyckas bäst i konkurrerande marknad 

bör konkurrenterna ha goda kunskaper om varandra. De betonar även vikten av att vara 

uppmärksam gentemot latenta och potentiella konkurrenter som erbjuder nya eller andra sätt 

för att tillfredsställa kundernas behov (Kotler et al., 2009). För kunden innebär en 

konkurrerad marknad ökade valmöjligheter. 

 Nishimori och Ogawa (2002) menar att, även om konkurrensen mellan offentliga och 

privata företag kan som effekt leda till större effektivitet i produktionen, kan det också leda 

till stora kostnadsökningar (Nishimori och Ogawa, 2002). 
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1.2 Problematisering 
 
Under de senaste decennierna har flera andra monopolmarknader i Sverige, förutom 

apoteksmarknaden, omreglerats. Nedan följer en övergripande tabell över dessa marknader 

samt de bakomliggande motiven och syften för omregleringen av dessa marknader. 

 
 

Marknader som har omreglerats 

 

Syftet med omregleringen 

 

 

 

Taximarknaden, år 1990 

 
 ”Öka konkurrensen på taximarknaden och 

ge utrymme för nya idéer i syfte att höja 

effektiviteten inom branschen samt ge bättre 

kundservice och prispress”. 

 
 
Inrikesflygmarknaden, år 1992 

 
 ”Ökad valfrihet för konsumenterna, lägre 

biljettkostnader, förbättrad service och mer 

dynamisk utveckling av flygtrafiken”. 

 

Telemarknaden, år 1993 

 

 
 ”Skapa en effektiv konkurrens och minska 

telekommunikations kostnader”. 

 

 

Postmarknaden, år 1993 

 
 ”Öka konkurrensen på postområdet i syfte 

att ge lägre kostnader i produktionen och 

incitament till nya och bättre metoder för 

brevbefordran”. 

 

Elmarknaden, år 1996  

 
 ”Skapa förutsättningar för konkurrens och  

därmed en effektivare prisbildning”. 

 
 

Järnvägsmarknaden, år 1996  

 
 ”Öka förutsättningarna för nya aktörer att 

utveckla kundanpassade och effektiva 

transportlösningar”.  

(Statskontoret, 2004) 
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Ett av politikerna fundamentala motiv till att omreglera de ovannämnda marknaderna har 

varit att minska priserna. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport om avreglerade 

marknader, har prisökningen på de ovannämnda marknaderna, förutom telemarknaden1, 

varit högre än den förväntade prisutvecklingen2 (Statens offentliga utredningar, 2005), med 

andra ord har ingen prisminskning uppnåtts. 

 

Tidigare studier (De Fraja et al., 1990; Nishimori och Ogawa, 2002) menar att omreglering 

av en monopolmarknad och konkurrensen mellan ett offentligt företag och privata företag 

leder till en oligopolmarknad. I en studie av Nishimori och Ogawa (2002) konstateras att 

kostnaderna i de offentliga företagen ökar i samband med omregleringar av 

monopolmarknader. Denna studie menar även att offentliga företagens incitament för att 

genomföra kostnadsreducerande inventeringar minskar i en oligopolmarknad.  Orsaken till 

denna minskning är att kostandsreducerande investeringar är proportionellt mot 

produktionen, och eftersom produktionen minskar i en oligopolmarknad så minskar även 

offentliga företagens incitament för att genomföra kostnadsreducerande inventeringar. 

  

År 2009 beslutade regeringen att omreglera apoteksmarknaden i syfte att ”uppnå en god 

konkurrens på apoteksmarknaden” som utmärks av ”likvärdiga villkor oavsett 

företagsstorlek och av stabila, förutsägbara och rättssäkra regler” samt öka tillgängligheten, 

förbättra servicen och uppnå prispress på läkemedel (OAB, 2009).  

Men svenska folket hade en annan synpunkt om detta. Enligt en undersökning gjord utav 

Novus Opinion år 2008, ville svenska folket hellre se en utveckling av apoteksmonopolet än 

avveckling av det.  Svenska folket ansåg i denna undersökning att utförsäljning och 

privatisering av Apoteket skulle leda till höjda priser, sämre service och minskat antal 

arbetstillfällen. Dock tyckte de att omregleringen skulle innebära ökad tillgänglighet 

(Läkemedelsvärlden, 2008).  

Givet detta, är det av stort intresse att undersöka vad svenska folket, idag, anser om 

omregleringen  

                                                
1 Denna rapport bekräftar att prissänkningar inom telemarknaden beror endast på den tekniska 
utvecklingen. 
 
2 I priserna är skattehöjningar och konsumentprisindex (KPI) inkluderade. 
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1.3 Frågeställningar 
 
Vad anser svenska folket om omregleringen av apoteksmonopolet? 

Anser de att priset, tillgängligheten och personalkompetensen har förändrats sedan 

omregleringen? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad svenska folket anser om omregleringen av 

apoteksmonopolet. 

 

1.5 Avgränsningar  
 
Studien kommer att begränsas till Stockholmsområdet på grund av att författaren är bosatt i 

Stockholm samt att det finns flest apotek i Stockholms län jämfört med övriga län i Sverige 

(Sveriges Apoteksförening, 2011), vilket kan vara en fördel för denna studie då det finns en 

ökad sannolikhet för att respondenterna har märkt och berörts av omregleringen av 

apoteksmarknaden. Denna studie kommer endast behandla två produktkategorier, 

receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel, som ingår i samtliga apotekssortiment. 

Orsaken till att studien inte inkluderar egenvårdsprodukter är att dessa produkter utgör 

endast 10 procent av apotekets totala försäljning (Sveriges Apoteksförening, 2011) och 

kommer därmed inte påverka på studiens empiri. 
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2. Metod 
 
Studien är indelad i tre avsnitt. Det första avsnittet består av sekundärdata som har samlats 

genom litteraturstudie via böcker och rapporter om det valda ämnet. Det andra avsnittet 

utgörs av primärdata i form av intervjuer. Det sista avsnittet omfattar redovisning och 

analysering av primärdata i förhållande till sekundärdata. 

 

2.1 Metodval 
 
Studien har genomförts som en kvantitativ studie för att direkt samla information om vad 

konsumenterna tycker angående omregleringen av apoteksmarknaden. Valet av 

kvantitativmetod i form av en enkätundersökning har valts på grund av att studiens 

frågeställningar är okomplicerade och lättförståeliga samt att man kan erhålla fullständiga 

och ärliga svar på grund av att det sociala klimatet är öppet (Denscombe, 2009). Frågorna 

har genom personlig interaktion ansikte mot ansikte, ställts till respondenterna och 

antecknats av författaren. Frågorna är identiska eftersom det finns ett behov av att få 

standardiserade data till denna studie. Enkäten utgörs av två avsnitt, faktaavsnitt och 

åsiktsavsnitt. Detta innebär att respondenten kommer i faktaavsnittet lämna information om 

kön och ålder och i det andra avsnittet ge information om åsikter och synpunkter 

(Denscombe, 2009). Frågorna i det andra avsnittet är en kombination av öppna och fasta 

frågor för att respondenten ska kunna, med egna ord, uttrycka sina åsikter (Denscombe, 

2009).  

 

2.2 Urval 
 
Urvalet i denna studie bör ha erfarenhet av det gamla apoteket och de nya apotekskedjorna 

för att kunna uttrycka sig om den nya apoteksmarknaden. Således kommer urvalet i denna 

studie bestå av personer mellan 25-55 år, för att det är mer sannolikt att detta urval bidrar 

med mer relevant data. Denna åldersgrupp utgör även den största andelen av befolkningen i 

Stockholm (Statistiska centralbyrån, 2010). Urvalsmetoden är således subjektivt urval som 

ingår i urvalstekniken icke- sannolikhetsurval samt bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009; 

Johannessen & Tufte 2003).   
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2.3 Genomförande 
 
Studien är baserad på primärdata som har samlats in genom intervjuer med hjälp av ett 

frågeformulär. Vid insamling av primärdata har samma frågeformulär (med samma 

ordningsföljd) används för samtliga respondenter. För insamling av primärdata valdes två 

områden i Stockholm. Det första området var Sergels torg som ligger mitt i centrala 

Stockholm och det andra området var Forum Nacka, ett köpcentrum som är beläget i Nacka. 

Valet av respondenterna skedde utifrån studiens urvalsram och intervjuerna genomfördes 

efter respondenternas samtycke. Varje intervju inleddes med en kort introduktion om 

studiens syfte och respondenterna fick kännedom om att de kommer vara anonyma. Totalt 

intervjuades 71 personer, varav 42 av dem befann sig på Sergels torg och de resterande 29 

befann sig i Forum Nacka.  

 

2.3.1 Frågeformuläret 
 
Frågorna i frågeformuläret har utformats efter den teoretiska referensramen och regeringens 

mål med omreglering av apoteksmarknad. Syfte med den första och andra frågan var att få 

information om respondenternas kön och ålder. Avsikten med fråga tre var att få vetskap om 

respondenternas kännedom om omregleringen av apoteksmarknaden. Den fjärde frågan 

sökte svar på respondenternas vetskap om de olika apotekskedjor som är verksamma på 

apoteksmarknaden. Den femte och sjätte frågan utformades för att få vetskap om 

respondenternas konsumtion av receptbelagda och receptfria läkemedel. Syftet med den 

sjunde och åttonde frågan var att få information om respondenternas val av apotek vid köp 

av receptbelagda och receptfria läkemedel. Den nionde frågan utformades för att veta om 

respondenterna hade upplevt någon skillnad beträffande priser på receptfria läkemedel3. 

Avsikten med den tionde frågan var att få vetskap om respondenterna, vid val av apotek, 

påverkades av ett mer utvecklat sortiment.  Den elfte, tolfte och trettonde frågan utformades 

för att få vetskap om respondenternas tycke kring tillgängligheten, servicen och 

personalkompetensen i apoteken sedan omregleringen. Den sista frågan utformades för att 

respondenterna fritt kunde uttrycka sina åsikter om omregleringen av apoteksmarknaden.  

 

                                                
3 Det råder fri prissättning på receptfria läkemedel och priserna på receptbelagda fastställs av  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) (Sveriges Apoteksförening, 2011). 
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2.4 Tillförlitlighet 
 
Före insamlingen av primärdata har frågorna ställts till fem personer för att fastställa att det 

inte förekommer något missförstånd beträffande frågornas formulering samt att de är 

lättförståeliga för respondenterna. Författaren till denna uppsats kunde även med hjälp av 

denna typ av test och en djupgående litteraturstudie konstatera att frågorna inte påverkade 

respondenternas svar (Denscombe, 2009).  

 

Hur respondenterna uppfattar den person som ställer frågorna och ansikte mot ansikte 

interaktion, kan ha inverkan på de svar som erhålls (Denscombe, 2009). Eftersom det inte är 

möjligt att ändra på personligheten på den som ställer frågorna och respondenternas 

uppfattning om denna person har författaren till denna uppsats istället försökt att vara samt 

ställt frågorna så neutralt som möjligt, för att kunna få sanningsenliga svar.  

 

Omregleringen av apoteksmarknaden i Sverige har varit politisk omdebatterad och åsikterna 

beträffande den lämpligaste marknadsformen har gått isär mellan de politiska partierna. I 

denna studie kan det innebära att respondenternas politiska åsikter kan ha påverkat deras 

svar. Detta är svårt att bedöma, då det saknas kännedom om respondenternas politiska 

åsikter, såvida de inte explicit har uttryckt sina åsikter om det. 

 

Vad andra i omgivningen tycker kan influera en persons åsikter (Denscombe, 2009). Med 

vetskap om detta, har ingen av respondenterna varit i sällskap med någon annan när frågorna 

ställdes. Således har respondenterna uttryckt sina åsikter utan att bli influerat av någon 

annan i närheten. 

 

Det är inte möjligt att dra generella slutsatser från denna studie på grund av två faktorer. Den 

första faktorn är att könsfördelningen inte är lika och det förekommer en skillnad på tolv 

procentenheter (nio fler kvinnor). Den andra faktorn är det låga antal respondenter som är 

inte representativ för befolkningen i Stockholm. 

2.5 Källkritik  
 
I denna studie har många relevanta rapporter, studier och statistiker använts som källor. För 

att öka tillförlitlighet har det tagits stor hänsyn till de hemsidor som har publicerat dessa 

rapporter, studier och statistiker. Dessa källor har använts i syfte att förse denna studie med 
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fakta vilket innebär att endast de faktorer och information som har presenterats i dessa källor 

har använts. Exempelvis har endast resultatet av undersökningen gjord utav Novus Opinion 

(2008), som publicerats i Läkemedelsvärlden, redovisats i denna studie. Anledningen till att 

denna hemsida har valts som källor är att den undersökningen har publicerats endast i dessa 

hemsidor. 
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3. Teoretisk referensram 
3.1 Service 
 
Företagen lägger allt större vikt på att förbättra sin service för att få fler nöjda men även 

lojala konsumenter. Det finns starka bevis på att en god service kan förbättra företagets 

resultat och öka sannolikheten för att lyckas i en marknad (Kotler et al., 2009).  

En av de viktigaste aspekterna beträffande servicen, är kvalitet på den. Kvalitet på servicen 

är en de svåraste aspekterna att bedöma, då kvalité bedöms utifrån den subjektiva 

upplevelsen. Konsumenter bedömer servicekvalitet utifrån fem faktorer. En de av dessa är 

tillförlitlighet, och handlar om förmågan (av personalen) att utföra en tjänst pålitligt, exakt 

och kontinuerligt. Tillförlitlighet, som är den viktigaste komponenten enligt konsumenterna, 

innebär att utföra servicen på rätt sätt vid första tillfället. Mottaglighet, hur konsumenterna 

mottas och hur snabbt dem får svar, är en viktig del av servicen. Tillit handlar om 

kompetenta och tillmötesgående personal. En viktig aspekt i detta är att förmedla förtroende 

och behandla konsumenterna med respekt så att dem känner att de kan lita på företaget. 

Empati handlar om att uppmärksamma och förstå konsumenternas behov och krav samt 

behandla dem med omsorg. Det materiella, berör de materiella aspekterna som kan 

användas för att bedöma servicen. Färgen på produkten, medföljande hjälpmedel som 

exempelvis bipacksedel för ett läkemedel, bedöms ofta som en del av servicen (Kotler et al., 

2009). 

Konsumenternas förväntningar beträffande servicenivå delas in i önskad och ideal 

servicenivå. Önskad servicenivå innebär den nivå av service som konsumenten anser att 

företaget kan och kommer att leverera. Om servicenivån överstiger konsumentens 

förväntningar och är bättre än den önskade (servicenivån) blir det en ideal servicenivå. Vad 

som anses vara en önskad eller ideal servicenivå varierar mellan konsumenter och är 

beroende av deras prioriteringar samt det sammanhang de befinner sig i. Det som avgör 

konsumenternas förväntningar gällande servicenivån beror till stor del på det som utlovas, 

både implicit och explicit, av företagen (Kotler et al., 2009).  

 

Det är personalen som representerar företagsservicen för konsumenterna. Personalens 

beteenden och attityder ger konsumenten en helhetsbild av vilken service de kan förvänta sig 
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att få. Det innebär att företagssatsningar inom utbildning av personal, beträffande 

företagsservice, är en viktig komponent för ett framgångsrikt företag (Kotler et al., 2009). 

 

3.2 Oligopol 
 
En oligopolmarknad utmärks av fåtal stora aktörer i en marknad. Konkurrensen i en sådan 

marknad upphör mellan de samgående aktörerna och det finns ingen skillnad beträffande 

priset på produkterna (Konkurrensverket, 2008). Som regel är det en eller två av de stora 

aktörerna som avgör priset på produkterna (Andersson et al, 2003). En oligopolmarknad 

karaktäriseras även av höga inträdesbarriärer för nya aktörer som vill komma in i 

marknaden, detta på grund av att denna marknadsform förutsätter höga investeringar 

(Konkurrensverket, 2008). En av de vanligaste konkurrensformer i Sverige är oligopolistisk 

konkurrens som innebär att företagen beaktar varandra i sina beslut då de ömsesidigt 

påverkar varandra (Konkurrensverket, 2006). 

 

3.3 Omregleringar av monopolmarknader 
 
I detta kapitel redogörs de studier som har studerat effekterna av omregleringar av offentliga 

monopolmarknader och dess inverkan på kostnadsreducerande incitament. 

I detta kapitel används orden företag, organisation och bolag synonymt. 

  

Nishimori och Ogawa (2002) har studerat omregleringar av offentliga monopolmarknader. 

De menar att offentliga företagens incitament för att genomföra kostnadsreducerande 

inventeringar minskar i en oligopolmarknad. De motiverar detta påstående genom att 

förklara att offentliga företagens produktion minskar i samband med uppkomsten av nya 

aktörer i marknaden, och eftersom produktionen i dessa företag är proportionellt mot 

kostandsreducerande investeringar, uppstår det hinder för offentliga företag för att vidta 

kostnadsreducerande åtgärder. Vidare menar Nishimori och Ogawa (2002) att omregleringar 

av offentliga monopolmarknader ökar kostnaderna i de offentliga företagen.  

Nishimori och Ogawa (2002) drar slutsatsen att offentliga företag har ett större incitament 

att genomföra kostnadssänkande investeringar i en monopolmarknad än i en 

oligopolmarknad (Nishimori och Ogawa, 2002).  Även Susumu (2008) kommer fram till en 

liknande slutsats. Han påvisar i sin studie att privata företag har en negativ inverkan på 
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offentliga sektorns incitament att genomföra kostnadsreducerande investeringar (Susumu, 

2008). 
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4. Empiri och analys 
 
Studien är baserad på 71 personer varav 40 (56 %) kvinnor och 31 (44 %) män. 

Åldersfördelningen mellan de kvinnliga och manliga respondenterna var ganska jämn.  

Samtliga respondenter i denna studie hade kännedom om omregleringen av 

apoteksmarknaden.  

 

4.1 Kännedomen om olika apotekskedjor 
 
Merparten av respondenterna (94 procent) hade kännedom om Apoteket AB som en 

apotekskedja. Apotek Hjärtat var den andra apotekskedjan som respondenterna hade mest 

kännedom om (75 procent). Mindre än hälften (44 procent respektive 42 procent) av 

respondenterna kände till Apotek Medstop och Kronans Droghandel. Kännedomen om de 

resterande apotekskedjorna, Cura apotek och Apoteksgruppen, var väldigt låg (2,8 procent 

respektive 4,5 procent). Endast en respondent nämnde Doc Morris som en annan 

apotekskedja. 

Analys:  

Utifrån resultatet kände flest respondenter till Apoteket AB, vilket har sin grund i att denna 

apotekskedja har under 38 år varit ensam aktör på apoteksmarknaden och har därmed skapat 

ett starkt varumärke. Detta resultat beror även på att det endast har gått två år sedan 

apoteksmarknaden omreglerades. Anledningen till att hela 75 procent av respondenterna 

hade kännedom om apotekskedjan Apotek Hjärtat är att denna apotekskedja är den största 

privata aktören på apoteksmarknaden med fler apotek än Apoteket AB i Stockholms län 

(Sveriges Apoteksförening, 2011). Även om Apotek Medstop har endast 13 apotek i 

Stockholms län (Sveriges Apoteksförening, 2011), kände relativ många respondenter till 

denna apotekskedja. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att denna apotekskedja 

ligger närbeläget till respondenterna men det kan också vara på grund av en framgångsrik 

marknadsföring. Kännedomen om de resterande apotekskedjorna, Kronans Droghandel, 

Cura apotek och Apoteksgruppen, är proportionellt mot antal butiker för respektive 

apotekskedja i Stockholms län. 
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4.2 Konsumtionen av receptbelagda läkemedel 
 
Majoriteten av kvinnorna i åldrarna 25-35 år och 36-45 år konsumerade receptbelagda 

läkemedel dagligen. Bland åldersgruppen 46-55 år konsumerades receptbelagda läkemedel 

oftast vid behov (se figur 1). 

Figur 1: Kvinnornas konsumtion av receptbelagda läkemedel 

 
 

Merparten av männen konsumerade receptbelagda läkemedel endast vid behov och daglig 

konsumtion av receptbelagda läkemedel var störst bland åldersgruppen 46-55 år (se figur 2). 

Figur 2: Männens konsumtion av receptbelagda läkemedel 
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Analys:  

Den stora konsumtionen av receptbelagda läkemedel bland kvinnorna i åldrarna 25-45 år 

kan främst bero på användning av p-piller. Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009), 

är det fler kvinnor än män som använder receptbelagda läkemedel. Vidare förklaras i denna 

rapport att det finns tre bakomliggande orsaker till kvinnors konsumtion av receptbelagda 

läkemedel, varav den första är kvinnors användning av p-piller. Den andra orsaken är att 

kvinnor mer frekvent besöker sjukvården för sina besvär än män och den tredje orsaken är 

att det föreskrivs fler receptbelagda läkemedel till kvinnor än män (Socialstyrelsen, 2009). 

Det föreligger liten skillnad beträffande respondenternas (kvinnors och männens) 

konsumtion av receptbelagda läkemedel mellan 46-55 år. Detta kan, återigen, utifrån 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) bero på att receptbelagda läkemedel används lika 

frekvent i denna åldersgrupp bland båda könen. Den marginella skillnaden som föreligger i 

männens konsumtion av receptbelagda läkemedel kan bero på kroniska och/eller genetiska 

sjukdomar som kräver konsumtion av receptbelagda läkemedel. 

 

4.3 Konsumtionen av receptfria läkemedel 
 
Konsumtionen av de receptfria läkemedlen bland de kvinnliga och manliga respondenterna 

var relativt likadant. Samtliga manliga respondenter använde sig utav receptfria läkemedel 

endast vid behov. Endast tolv procent av kvinnliga respondenter i åldrarna 25-35 år 

konsumerade receptfria läkemedel dagligen och de övriga kvinnliga respondenterna använde 

sig utav receptfria läkemedel vid behov. Med andra ord konsumerade endast två procent av 

respondenterna receptfria läkemedel varje dag 

Analys:  

Utifrån resultatet kan det konstateras att konsumtionen av receptfria läkemedel bland 

kvinnliga respondenter i åldrarna 25-36 år är högre än de övriga respondenter. Enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) konsumerar allt fler yngre kvinnor smärtlindrande 

läkemedel. Detta kan vara en förklaring till resultatet. En annan förklaring till resultatet kan 

vara konsumtion av vitaminer och kosttillskott som i detta fall kan bland annat användas för 

att förebygga benskörhet och järnbrist.  
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4.4 Apotekets betydelse vid köp av receptbelagda läkemedel 
 
En stor del av respondenterna (80 procent) tyckte att det inte hade någon betydelse från 

vilket apotek de köpte sina receptbelagda läkemedel. Detta innebär att en minoritet av 

respondenterna (20 procent) tyckte att det var viktigt från vilket apotek de köpte sina 

receptbelagda läkemedel. Enligt respondenterna, anledningen till att det inte hade någon 

betydelse från vilket apotek de köpte sina receptbelagda läkemedel var för att de olika 

apotekskedjorna hade samma sortiment av läkemedel med likartat kvalité och pris.  

Bland de övriga respondenterna som hade andra åsikter, fanns det ett par generella orsaker 

till att de inte valde vilket apotek som helst vid köp av receptbelagda läkemedel. Flertalet av 

dessa respondenter menade att det kändes tryggare att handla på ett apotek som de hade 

kännedom om och besökt tidigare samt att det var viktigt med ett närbeläget apotek. En av 

respondenterna motiverade sitt svar enligt följande, ”olika apotek har olika sortiment och 

ibland har inte vissa apotek de mediciner jag behöver” och en annan respondent sade ”jag 

vill helst inte stödja den privata marknaden”.  

Analys: 

De bakomliggande faktorerna till att merparten av respondenterna tyckte att det inte hade 

någon betydelse från vilket apotek de köpte sina receptbelagda läkemedel var att 

sortimentet, kvalitet och priset av de receptbelagda läkemedlen var likadant i de olika 

apoteken. Detta innebär att dessa respondenter inte lägger så stor vikt på servicen som 

erhålls i apoteken och endast bedömer sortimentet och de tidigare nämnda faktorerna.  

De respondenter som tyckte att det var viktigt från vilket apotek de köpte sina receptbelagda 

läkemedel, nämnde att det var viktigt för de att köpa sina receptbelagda läkemedel från ett 

tidigare besökt men även ett närbeläget apotek. I det första fallet, ett tidigare besökt apotek, 

kan det vara den goda servicen som leder till att dessa respondenter väljer att gå till ett visst 

apotek. Med andra ord upplever dessa respondenter (utifrån den teoretiska referensramen) 

att det finns tillmötesgående och pålitliga personal med empati som kan tillfredsställa deras 

behov. Valet av ett närbeläget apotek vid köp av receptbelagda läkemedel tyder på att dessa 

respondenter värderar tillgängligheten men även bekvämligheten högt. En av 

respondenterna menade att det förekom skillnad beträffande apotekssortimentet, detta kan 

innebär att denna respondent dagligen måste konsumera receptbelagda läkemedel och 

därmed kontinuerlig besöka olika apotek. Då det är endast en respondent som har uttalat sig 

om att det föreligger skillnader i apotekssortimentet mellan de olika apoteken, är det inte 
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möjligt att göra en generalisering. Denna respondent kan ha en mindre vanlig 

förekommande sjukdom och därmed ha svårigheter att hitta sina läkemedel. Att inte stödja 

den privata marknaden, som en respondent nämnde, betyder att denna respondent är emot de 

privata aktörerna på apoteksmarknaden och visar sitt missnöje genom att inte köpa sina 

receptbelagda mediciner från dessa apotek. 

 

4.5 Apotekets betydelse vid köp av receptfria läkemedel 
 
Merparten av respondenterna (88 procent) ansåg att det inte hade någon betydelse från vilket 

apotek de köpte sina receptfria läkemedel. En minoritet av respondenterna (12 procent) 

tyckte annorlunda och menade att det var viktigt från vilket apotek de köpte sina receptfria 

läkemedel. Motivet till att så många valde att gå till vilket apotek som helst för att köpa sina 

receptfria läkemedel var, enligt respondenterna, det homogena sortimentet och priset. De 

respondenter som tyckte att valet av apotek hade betydelse vid köp av receptfria läkemedel, 

menade att förekom skillnader gällande läkemedelssortimentet. De ansåg även att 

personalkompetensen samt närhetsprincipen var viktiga faktorer vid val apotek. En 

respondent förklarade sitt stöd för det statligt ägda apoteket och därmed sitt val av denna 

apotekskedja vid köp av receptfria läkemedel. 

Analys: 

Utifrån resultatet är det främst läkemedelssortimentet och priset som är av betydelse vid val 

apotek. Detta kan bero på att de flesta använder mer kända läkemedel såsom Alvedon och 

därmed har tidigare erfarenheter och/eller skaffat sig information om läkemedlet innan de 

besöker ett apotek för att köpa det. Med utgångspunkt i resultatet kan man även konstatera 

att ett lägre pris är avgörande vid val av apotek vid köp av receptfria läkemedel. 

De avgörande faktorerna för de respondenter som hade andra åsikter var, ett större sortiment 

av receptfria läkemedel samt personalkompetensen. Orsaker bakom till att dessa 

respondenter valde ett apotek med större sortiment kan vara för att öka deras valmöjligheter 

men det kan också vara att de läkemedlen som de vill köpa inte ingår i alla apotekssortiment. 

Motivet bakom den andra faktorn är att dessa respondenter kräver rådgivning vid köp av 

receptfria läkemedel och därmed anser att kompetenta personaler kan bidra med en bättre 

rådgivning. Att respondenterna väljer ett närbeläget apotek innebär att de värderar 

tillgängligheten men även bekvämligheten högt. Den respondent som valde att köpa sina 

receptfria läkemedel från ett statligt ägt apotek visade, återigen, sitt missnöje över 

omregleringen av apoteksmarknaden  
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4.6 Prisförändring av receptfria läkemedel 
   
En minoritet av respondenterna (sju procent) ansåg att priserna på receptfria läkemedel har 

ökat sedan omregleringen. En del av respondenterna (34 procent) tyckte inte att priserna har 

förändrats och majoriteten av respondenterna (59 procent) svarade vet ej. 

Figur 3: Prisförändring av receptfria läkemedel 

 
Analys: 

Enligt flera nyhetssajter (bland annat DN och SvD) höjde flera läkemedelsbolag priserna på 

de receptfria läkemedlen inför omregleringen, vilket i sin tur gav upphov till dyrare 

receptfria läkemedel (DN, 2010; SvD 2010). Men sedan dess har priserna legat på samma 

nivå och det förekommer ingen prisskillnad på de receptfria läkemedlen mellan de olika 

apotekskedjorna (Dagens Medicin, 2011). Detta förklarar orsaken till att en relativ stor del 

av respondenterna ansåg att priserna inte har förändrats sedan omregleringen. En förklaring 

till att merparten av respondenterna inte kunde avgöra om priset på receptfria läkemedel har 

förändrats eller ej, kan vara att de inte frekvent köper dessa läkemedel och därmed inte kan 

uttala sig om prisförändringen av receptfria läkemedel. 

 

4.7 Val av apotek  
 
På frågan om ett mer utvecklat sortiment (av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter) 

kan påverka valet av apotek vid köp av receptfria läkemedel svarade majoriteten av 

respondenterna (92 procent) negativt. De övriga respondenterna (åtta procent) menade att ett 
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mer utvecklat sortiment kan påverka deras val av apotek. Det fundamentala motivet till att 

majoriteten av respondenterna inte påverkades av ett mer utvecklat sortiment var att de 

endast besökte ett apotek när de ville köpa ett visst läkemedel. En del av respondenterna 

menade även att de valde det närmaste apoteket vid köp av receptfria läkemedel. De övriga 

respondenterna som inte delade samma åsikt, menade att ett mer utvecklat sortiment kan 

påverka deras val av apotek för att det ökar deras valmöjligheter 

Analys: 

Utifrån resultatet, kan ett mer utvecklat sortiment inte påverka respondenternas val apotek 

vid köp av receptfria läkemedel. Köpet av läkemedelsartiklar, i detta fall receptfria 

läkemedel sker tillskillnad från andra produkter, som exempelvis mat, planerat.  Detta beror 

på att (produkten) läkemedel är av en annan natur än mat. Näringen från maten är essentiellt 

för mäniskanas överlevnad men receptfria läkemedel måste och/eller bör inte intas varje dag, 

på grund av dess biverkningar. I en diskussion mellan verkställande direktörer för de olika 

apotekskedjorna (Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Cura apotek), presenterades de nya 

produkter som inom en snar framtid kommer att finnas på apotekshyllorna, i syfte att 

konkurrera med dagligvaruhandeln. De nya produkterna var bland annat pilatesbollar, 

balansbrädor, mat samt fler egenvårdsprodukter (Dagens Medicin, 2011).  

Med hänsyn till resultatet, kan satsningar från de verksamma apoteksaktörerna för att utöka 

sortimentet av de receptfria läkemedlen och egenvårdsprodukter, misslyckas.  

  

4.8 Tillgängligheten 
 
Merparten av respondenterna (90 procent) ansåg att tillgängligheten till apoteken har ökat 

sedan omregleringen. Det innebär att en minoritet av respondenterna (tio procent) tyckte att 

tillgängligheten inte har förändrats. De respondenter som tyckte att tillgängligheten till 

apoteken har ökat menade att det har öppnats fler apotek och att öppettiderna har ökat. De 

övriga respondenterna menade att varken antal apotek eller öppettiderna har ökat.. 
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Figur 4: Tillgängligheten 

 
Analys: 

Med utgångspunkt i resultatet har tillgängligheten till apoteken ökat. Detta resultat förklaras 

av att antalet apotek har ökat med 22 procent (motsvarande 202 apotek) sedan 

omregleringen av apoteksmarknaden i Sverige. Även öppettiderna har ökat till det 

genomsnittliga 53 timmar i veckan (Sveriges Apoteksförening, 2011). Anledningen till att 

tio procent av respondenterna ansåg att tillgängligheten inte har ökat kan bero på att dessa 

respondenter bor i ett område där antalet apotek och öppettiderna är det samma som före 

omregleringen, och därmed inte märkt av denna skillnad. 

 

4.9 Servicen 
 
Merparten av respondenterna (81 procent) ansåg att servicen på apoteken inte har förändrats 

sedan omregleringen. En minoritet av respondenterna (sex procent) menade att 

apoteksservicen har blivit sämre och de övriga (13 procent) svarade vet ej på denna fråga 

Analys: 

Enligt resultatet har servicen inte förändrats sedan omregleringen. Detta kan bero på att de 

nya företagen inte har gjort tillräckliga insatser för att förbättra servicen bland annat genom 

utbildning av personalen. De nya företagen har istället satsat på att marknadsföra på andra 

sätt. Utifrån den teoretiska referensramen kan detta vara ett hot mot de nya aktörerna då ett 

av de viktigaste elementen för att lyckas i en marknad är att ha en bra service. 
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4.10 Personalkompetensen 
 
Enligt majoriteten av respondenterna (80 procent) har personalkompetensen inte förändrats 

sedan omregleringen. Av de övriga respondenterna ansåg tre procent att 

personalkompetensen har blivit sämre och de återstående 17 procent kunde inte avgöra om 

personalkompetensen har förändrats eller ej. 

Analys   

Med hänsyn till resultatet har personalkompetensen inte förändrats sedan omregleringen av 

apoteksmarknaden. Detta kan dels bero på att många av de nya aktörerna, har tagit över 

befintlig apotekspersonal i samband med omregleringen, vilket innebär att 

personalkompetensen är det samma som förr eftersom det är samma personal som idag 

jobbar för en annan apotekskedja. Men det kan också bero på att det krävs samma utbildning 

för samtliga apotekspersonal som vill jobba på ett apotek, därmed besitter apotekspersonalen 

samma kunskap. Anledningen till att 17 procent av respondenterna inte kunde avgöra om 

personalkompetensen har förändrats eller ej, kan vara att dessa respondenter inte besöker 

apoteken lika frekvent som de övriga respondenterna. 

 

4.11 Andra synpunkter 
 
På den sista frågan kunde respondenterna, fritt, uttrycka sina åsikter gällande omregleringen 

av apoteksmarknaden. Fem respondenter valde att yttra sig om denna fråga. En respondent 

sade följande ”jag tycker inte att vi skulle ha avreglerat apoteksmarknaden som är så viktigt 

för allas hälsa, det borde styras av staten och inte av kapitalistiska marknadsintressen” och 

en annan respondent menade att ”en avreglerad marknad ser mer till efterfrågan och 

lönsamheten än behovet”. Vidare ansåg en av respondenterna att ”det var onödigt att 

avreglera apoteksmarknaden eftersom vi hade ett fungerande system”. En respondent 

uttryckte följande ”eftersom jag inte är i behov av så många läkemedel så spelar det ingen 

roll var (från vilket apotek) jag handlar” och en annan respondent ansåg att det är 

”problematiskt att inte alla apotek måste tillhandahålla alla livsnödvändiga (receptbelagda) 

medicinerna” 

Analys 

Få respondenter valde att uttala sig om denna fråga. På grund av detta, är det inte möjligt att 

göra en övergripande analys, men det är däremot möjligt att analysera det erhållna resultatet.  

Med utgångspunkt i resultatet anser respondenterna att apoteksmarknaden inte borde 
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avregleras bland annat för att Sverige hade en välfungerande apoteksmarknad . De uttryckte 

sitt missnöje över den nya apoteksmarknaden med privata företag, som prioriterar vinsten 

före behovet. Utifrån en respondents uttalande är valet av apotek korrelerat med behovet av 

läkemedel, vilket innebär att ju mer läkemedel en person konsumerar desto viktigare blir 

inköpsstället. Den sista respondenten ansåg att det förekommer skillnader beträffande 

utbudet av receptbelagda läkemedel, detta innebär att den nya apoteksmarknaden inte utför 

sin elementära uppgift med att erbjuda konsumenterna läkemedel. 
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5. Slutsats 
 

Empirin gjorde det gällande att det kvittar från vilket apotek de receptbelagda och receptfria 

läkemedlen köps på grund av att de olika apotekskedjorna erbjuder likadana läkemedel till 

samma pris. 

Det är möjligt att utifrån empirin, konstatera att ett mer utvecklat sortiment av receptfria och 

egenvårdsprodukter inte kan påverkar valet av apotek. Valet av apotek styrs av andra 

faktorer som behov av ett läkemedel samt närheten till ett apotek.  

Empirin visade även att en stor del av respondenterna saknade kännedom om, om priset på 

de receptfria läkemedlen har förändrats eller ej. Empirin visade dessutom att servicen och 

personalkompetensen inte har förändrats sedan omregleringen av apoteksmarknaden. 

Däremot har tillgängligheten ökat med fler apotek och längre öppettider. Empirin visade 

slutligen, dock med mycket svag ton, att apoteksmarknaden inte borde omregleras eftersom 

det finns ett stort vinstintresse i en privatmarknad. 

 

6. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att erhålla kännedom om svenska folkets åsikter gällande 

omreglering av apoteksmarknaden. Detta visade sig att vara ingen lätt uppgift då endast fem 

respondenter valde att (på den sista och viktigaste frågan) uttrycka sina åsikter om detta. 

Med andra ord har detta varit ett svårt fenomen att fånga. Det kan finnas många olika 

orsaker varav en kan vara att respondenterna inte kände sig bekväma och/eller inte ville dela 

med sina åsikter gällande denna fråga.  Men det kan också bero på att respondenterna hade 

svårt att ta ställning i denna fråga dels för att apoteken, priserna, personalkompetensen mm. 

inte har förändrats alls eller har förändrats marginellt sedan omregleringen. Men också för 

att det inte har gått så länge sedan som apoteksmarknaden omreglerades. Det blir 

följaktligen intressant att genomföra denna studie i framtiden och erhålla kännedom svenska 

folkets åsikter beträffande omregleringen av apoteksmarknaden.   

 

 

 

 



 
 

25 

Källor 
 
Andersson, D., Fransson, A. & Kainelainen, A. (2003). Marknaden och välfärden – en 

 läsebok om ekonomi. Borås: Sjuhäradsbygdens tryckeri AB. 

De Fraja, G. & Delbono F. (1990) “Game theoretic of mixed oligopoly.” Journal of 

 Economic Surveys, Vol. 4, No. 1, pp. 1-17. 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

 samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman M. & Hansen, T (2009). Marketing 

 Management. 1st European ed. Harlow, England: Prentice Hall. 

Nishimori, A. & Ogawa, H. (2002) “Public monopoly, mixed oligopoly and productive 

 efficiency.” Australian Economic Papers, Vol. 41, pp. 185–190. 

Susumu, C. (2008) ”Public monopoly, mixed oligopoly and productive efficiency: a 

 generalization.” Economics Bulletin, Vol. 12, No. 24 pp. 1-7. 

Svenska Akademiens ordbok (2006). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 

 Norstedts Akademiska förlag. 
 

Dagens Medicin (2011) ”Inga sänkta priser på apoteken.”  

Tillgänglig: http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2011/02/08/inga-

sankta-medicinpriser-/index.xml (11-06-07) 

Dagens Medicin (2011) ”Nya produkter i hyllorna.”  

Tillgänglig: http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2011/03/11/nya-

produkter-i-hyllorna/index.xml (11-06-08) 

DN (2010) ”Priserna höjdes vid avreglering” 

 Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/priserna-hojdes-vid-avreglering (11-06-07) 

Konkurrensverket.se (2006) ”Konkurrensen i Sverige, Rapport 2006:4.” 

Tillgänglig:http://www.konkurrensverket.se/upload/filer/trycksaker/rapporter/rap_20

06-4.pdf (11-05-06) 

Konkurrensverket.se (2007) ”Avveckla apoteksmonopolet med  konsumentnyttan i 

 fokus, Rapport 2007:1.” 

Tillgänglig:http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2007-1.pdf 

(11-03-20) 

Konkurrensverket.se (2008) ”Information om reglerna i konkurrenslagen.” 



 
 

26 

Tillgänglig:http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/blanketter/anm_koncentratio

ner_allman_info_2008.pdf (11-05-05) 

Läkemedelsvärlden (2008) ”Svenskarna säger nej till utförsäljning.” 

Tillgänglig: http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=11494 (11-05-06) 

OAB (2009) ”Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och  

försäljningen av apotek.” 

Tillgänglig:http://www.omstruktureringsbolaget.se/images/stories/documents/Inform

ationsmaterial/information_om_omregleringen.pdf (11-03-15) 

Socialstyrelsen (2009) ”Folkhälsorapport 2009.”  

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/18_Lakemedel.pdf (11-06-01) 

Statens offentliga utredningar (2005) ”Liberalisering, regler och marknader, SOU rapport

 2005:4.”    

 Tillgänglig: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/70/42/e367519e.pdf  

 (11-05-28) 

Statskontoret (2004) ”Avregleringen av sex marknader, Del I, Huvudrapport 2004:28.” 

Tillgänglig: http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2004/200428.pdf  

(11-05-25)  

Statskontoret (2004) ”Avregleringen av sex marknader, Del II, Kartläggningar 2004:28A.” 

Tillgänglig: http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2004/200428a.pdf  

(11-05-25) 

SvD (2010) ”Kraftigt höjda priser på receptfritt.” 

Tillgänglig: http://www.svd.se/naringsliv/kraftigt-hojda-priser-pa-

receptfritt_4107199.svd (11-06-07) 

Sveriges Apoteksförening (2011) ”Apoteksbranschens årsrapport 2010.”  

Tillgänglig: http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/AFP-

Branschrapport.110412.Utan_lan.pdf (11-05-11) 

TLV (2008) ”Pris och subvention av läkemedel.”  

 Tillgänglig: http://www.tlv.se/lakemedel/pris-och-subvention-av-lakemedel/ 

  (11-04-25)  



 
 

27 

Bilaga: Frågeformulär 
 
 1. Är du?  

 □ Man □ Kvinna 

 
2. Hur gammal är du?  

□ 25-35   □ 36-45    □ 46-55    

 
3. Känner du till omregleringen av apoteksmarknaden? 

□ Ja 

□ Nej  

 
4. Vilka apotekskedjor känner du till? 

□ Apoteket AB (statliga apoteket) 

□ Apotek Hjärtat  

□ Medstop apotek 

□ Kronans Droghandel 

□ Cura apoteket 

□ Apoteksgruppen 

Annat…………………………………………………………………………………. 
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5. Hur ofta använder du receptbelagda läkemedel? 

□ Varje dag 

□ Endast vid behov och akuta besvär/sjukdomar 

6. Hur ofta använder du receptfria läkemedel från apoteket? 

□ Varje dag 

□ Endast vid behov och akuta besvär/sjukdomar  

 
7. Spelar det någon roll från vilket apotek du köper dina receptbelagda läkemedel? 

□ Ja, …………………………………………………………………………………………. 

□ Nej, ……………………………………………………………………………………….. 

□ Vet ej 

 
8. Spelar det någon roll från vilket apotek du köper dina receptfria läkemedel? 

□ Ja, ……………………………………………………………………………………….. 

□ Nej, ……………………………………………………………………………………… 

□ Vet ej 

 
9. Upplever du att priserna på receptfria läkemedel har förändrats sedan 

omregleringen? 

□ Ja, ……………………………………………………………………………………… 

□ Nej,…………………………………………………………………………………… 

□ Vet ej 
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10. Kan ett mer utvecklat sortiment (av receptfria och egenvårdsprodukter) påverka 

ditt val av apotek vid köp av receptfria läkemedel? 

□ Ja, ………………………………………………………………………………………… 

□ Nej,………………………………………….……………………………………………. 

□ Vet ej 

 
11. Tycker du att tillgängligheten har förändrats sedan omregleringen? 

□ Ja, ………………………………………………………………………………………… 

□ Nej, ……………………………………………………………………………………..... 

□ Vet ej 

 
12. Tycker du att servicen har förändrats sedan omregleringen? 

□ Ja, ………………………………………………………………………………………… 

□ Nej, ……………………………………………………………………………………… 

□ Vet ej 

 
13. Tycker du att personalkompetensen har förändrats sedan omregleringen? 

□ Ja, ………………………………………………………………………………………… 

□ Nej, ……………………………………………………………………………………… 

□ Vet ej 

 
14. Har du övriga synpunkter kring omregleringen? 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 


