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Förord 

Inledningsvis riktas härmed ett stort tack till alla de personer som bidragit till färdig-

ställandet av denna uppsats. Främst riktas detta tack till de respondenter som avsatt sin 

arbetstid för att ställa upp på intervjuer, men även till opponenter och handledare som 

primärt läst igenom uppsatsen och kommit med synpunkter. 

Det har varit ett nöje att arbeta med samtliga deltagare i uppsatsgruppen som visat stort 

engagemang både vad gäller andras och egna undersökningar. 

Ett hedersomnämnande riktas även till Göran Grape som utformat programmet Logistik 

och Ekonomi samt varit tidigare programansvarig. Han har förvisso inte varit direkt 

delaktig i själva uppsatsen, men har genom åren alltid varit tillgänglig vid frågor och 

funderingar, långt mer än vad plikten kräver. 
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Sammanfattning 

Nyckelord Omreglering, Apoteksmarknaden, Konkurrensutsättning, Varuförsörjning, 

Receptbelagda läkemedel 
Syfte Syftet är att undersöka följderna av konkurrensutsättningen på 

apoteksmarknaden ur ett logistiskt flödesperspektiv. 

Metod Abduktiv ansats och en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Teori Logistiska målmixen, Du Pont-schemat, 80–20-regeln, byta lager mot 

information, logistik som konkurrensmedel 

Marknadsteorier, konsumenttrygghet, drivkrafter för innovation, Porters 

fem krafter 

Resultat De största volymerna av receptbelagda läkemedel går, likt under monopol-

tiden, fortfarande via de största distributörerna Tamro och Oriola. Apoteks-

aktörerna tycks överlag vilja gå mot lägre kapitalbindning, med något högre 

logistikkostnader och servicegrad. Främst vill aktörerna styra varuförsörj-

ningen i egen regi för att anpassa den till de egna affärsmodellerna. Service-

graden tycks inte ha försämrats sedan omregleringen. Trots detta önskar 

apoteken en förändring av varuförsörjningen, men detta har i dagsläget inte 

förverkligats. Den främsta orsaken tycks vara leverantörernas makt och 

bristen på substitut. För att utmana det obalanserade maktförhållandet tar 

apoteken till parallellimport, vilken tycks ha ökat, som förhandlingsmedel. 

Slutsatser Komplexiteten tycks ligga i att marknaden i sin helhet måste behålla vissa 

öar av monopol. Ett läkemedel kan nämligen behäftas med mycket höga 

forsknings- och utvecklingskostnader, varpå utvecklarens patentskydd mot 

andra läkemedelsleverantörer är nödvändigt. Detta skapar dock en sämre 

förhandlingsställning för apoteksaktörerna. En annan bidragande faktor till 

komplexiteten kan vara statens inblandning som tredje part på marknaden. 

Den nya marknaden har dock lett till en innovationsutveckling på 

varuförsörjningsplanet, där aktörerna skapar sina egna logistiklösningar. 
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Abstract 

Keywords Re-regulation, Pharmacy Market, Competition, Supply Chain, Prescription 

Drugs 
Purpose The aim is to examine the impact of competition on the Swedish pharmacy 

market from a logistical flow perspective. 

Method Abductive base and qualitative data collection method in the form of semi-

structured and unstructured interviews. 

Theory Logistical Goal Mix, Du Pont chart, 80–20 rule, replacing stock with 

information, logistics as a competitive tool 

Market theories, consumer protection, innovation drivers, Porters five forces 

Result The largest volumes of prescription drugs are still handled the same way as 

before the re-regulation by the largest distributors Tamro and Oriola. 

Pharmacy stakeholders in general seem to aim for lower tied up capital, with 

slightly higher logistics costs and service levels. Mainly, the pharmacies want 

to control the supply chain in-house to suit their own business models. The 

level of service seems to have remained stable since the re-regulation. 

Despite the same level of service, pharmacies desire a change in the supply 

chain. No change has been implemented which mainly seems to depend on 

the power of suppliers and lack of substitutes. In order to challenge the 

unbalanced power relationship pharmacies use parallel imports, which seem 

to have increased, as negotiation means. 

Conclusion The complexity seems to lie in that the market as a whole must maintain 

certain islands of monopoly. A drug may be connected with very high 

research and development costs, which mean developer's patent protection 

of drugs against other vendor’s become necessary. However, this creates a 

weaker negotiating position for pharmacy operators. Another contributing 

factor to the complexity can be state involvement, as a third party, in the 

market. Despite this, the new market has led to an innovation development 

on the supply chain level where players create their own logistics. 
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Begreppsdefinitioner 

24-timmarsregeln Vid en given tidpunkt då kunden efterfrågar ett receptbelagt 

läkemedel ska butiken kunna tillhandahålla den efterfrågade 

produkten inom 24-timmar. 

AIP Apotekens inköpspris. 

AUP Apotekens utförsäljningspris. 

Beställningspunkt Given lagersaldonivå där ny planerad beställning görs. 

EDI-system Electronic Data Interchange. Datasystem som är synkroniserade 

mellan leverantör och kund. Det syftar till att sammanfoga båda 

parternas datasystem med bland annat lagersaldo, fakturering och 

ordrar. 

Egenvårdsprodukter Exempelvis schampo, smink, tandkräm, hudkräm och receptfria 

läkemedel. 

Generiska 

läkemedel 

Kopior av originalläkemedlet när dess patent gått ut. Generika 

innehåller samma substanser och har därmed samma effekt. 

Originalläkemedel Läkemedel tillverkade av företaget som forskade fram det. 

Parallellimport Läkemedel som en grossist köper in från utlandet men som i regel 

har tillverkats i Sverige. Dessa importerade varor kan i regel även 

köpas in via svenska distributionskanaler, därav ordet parallell. 

Periodens vara Den generika som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

bestämt ska säljas av alla apoteksaktörer under given period. 

Tanken är att den billigaste generikan ska väljas, men även 

tillgänglighet från leverantör spelar in. Apoteksaktörer har 15 

dagar på sig att sälja ut föregående periods vara. 

RX Receptbelagda läkemedel. 

Stopptid Tidpunkt när sista beställningen måste vara gjord för att 

läkemedlen ska komma med i nästa leverans. 

Säkerhetslager Lagerkvantitet som syftar till att vara en buffert mot störningar vid 

leverans och osäkerhet i försäljningsprognoser. 
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1 Bakgrund 

En marknad är ett ömsesidigt handlande i form av utbyte mellan köpare och säljare. En fri 

marknad innebär, enligt teorin, att säljaren försöker vinstmaximera samtidigt som köparen 

försöker nyttomaximera sitt handlande. Med andra ord ämnar köparen få ut så mycket som 

möjligt för varje investerad krona samtidigt som säljaren ämnar generera största möjliga 

vinst. (Lindblom, 2003) Dessa tankar kan relateras till begreppet ”economic man” som 

beskriver en människa som söker fullständig rationalitet på en marknad där alla aktörer 

har tillgång till fullständig information. (Baker, 2000, s. 65) Lindblom (2003) anser att en 

helt fri marknad i många fall är svår att uppnå då marknadspriserna är påverkade av 

monopol och statliga beslut. 

Marknaden kan beskrivas utifrån de två olika prisbegreppen ”naturliga priset” och 

”marknadspriset”. Det naturliga priset innefattar vad produkten verkligen kostar vid fram-

ställning. Marknadspriset bestäms utifrån vad marknaden är villig att betala för produkten. 

Vidare beskriver Adam Smith, i Dahméns (1994) bok, principerna för en marknad. När 

efterfrågan är större än den marknadsförda kvantiteten stiger priserna. Samtidigt sjunker 

priserna om kvantiteterna är större än den effektiva efterfrågan. 

Konkurrens syftar till att skapa ett driv mot ständig förbättring. Bowles (1997) skriver om 

Social Darwinism och gör i sin artikel en koppling till Darwins tankar om evolutionen där 

den bäst anpassade överlever och får föra arten vidare. Kopplingen till konkurrens på 

marknader gör Bowles genom att den bäst anpassade individen eller företaget överlever 

kampen om arbetstillfällena respektive kunderna. 

Almqvist (2006) beskriver en trend som går mot marknadsorientering i offentlig sektor 

(New Public Management) där fokus flyttas från ”input”, i form av resursstyrning, till 

”output” med fokus på vad som skall uppnås. Detta genom att traditionellt sett offentliga 

verksamheter exempelvis utsätts för konkurrens och tas över av privata aktörer istället för 

att utföras av stat, kommun eller landsting. Han hävdar att denna konkurrensutsättning i 

praktiken har visat sig kunna vara kostnadsbesparande i vissa former. När Stockholms stad 

angav sin budget för år 1992 beslutade de att vissa enheter skulle bli föremål för 
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konkurrensutsättning för att spara pengar åt skattebetalarna. Två år efter konkurrens-

utsättningen visade det sig att enheterna hade gjort besparingar på mellan 8,9–9,7 %. 

I en rapport framställd av Nutek tar Persson J. T (2007:23) upp att ett flertal marknader i 

Sverige, från början av 1990-talet, har blivit föremål för konkurrensutsättning. Bland annat 

har elmarknaden, telefonimarknaden, inrikesflyget och postdistributionen omreglerats till 

mer eller mindre fria marknader. Även den svenska sjukvården har genomgått stora 

förändringar där invånarna har fått större valmöjligheter att själva välja den vård de 

önskar. Vidare beskriver han att de främsta skälen till konkurrensutsättning är låg 

effektivitet. Även om ett företag i en offentlig monopolmarknad inte har vinstmaximering 

som huvudsyfte kan brist på konkurrenter innebära att priserna blir högre för 

konsumenterna och att motivationen att driva innovation blir lägre. Jordahl (2006) för 

samma resonemang i en rapport av Institutet för näringslivsforskning som undersöker 

offentliga marknader som blivit utsatta för konkurrens. Han menar att konkurrens-

utsättning har medfört många positiva effekter och för vidare diskussionen om att det går 

att göra kostnadsbesparingar i den offentliga sektorn. 

Det svenska inrikesflyget genomgick år 1992 en förändring som syftade till att skapa 

konkurrens på marknaden. Det blev fritt att bedriva flygtrafik på de flesta inrikeslinjerna. 

Nya aktörer började konkurrera med det tidigare monopolföretaget SAS. Televerket 

(nuvarande TeliaSonera) hade tidigare en ställning på marknaden som kan liknas vid ett 

monopol. Televerket ägde all infrastruktur, vilket medförde svårigheter för konkurrenter 

att ta sig in på telefonimarknaden. Detta förhållande förändrades med ny lagstiftning år 

1993 och i samband med förändringarna bildades myndigheten Post- och Telestyrelsen. El-

marknaden förändrades år 1996 och delades då upp i förädlingsleden producent, trans-

portör och handel. (Persson J. T., 2007:23) 

Dessa omregleringar har lett till ett antal förändringar på nämnda marknader. Inom flyget 

har ett antal lågprisbolag vuxit fram vilket pressat priserna för konsumenterna. På 

telefonimarknaden har ett nytt nät byggts ut där det bland annat finns möjligheter att ringa 

via sitt bredband. På elmarknaden har kunderna fått möjlighet att välja miljövänligare el. 

(Persson J. T., 2007:23) Flertalet faktorer har påverkat hur de ovanstående marknaderna 
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förändrats efter konkurrensutsättningar, men det mesta tyder på positiv utveckling inom 

framförallt innovationer. Detta tycks i sin tur ha givit ett mervärde för slutkunderna. Det 

kan dock diskuteras om det är marknadskrafterna som har bidragit till innovationerna 

eller om de skulle ha framkommit ändå. 

2 Problembakgrund 

Den första juli år 2009 genomfördes en stor förändring på den svenska apoteksmarknaden. 

Tidigare hade det statliga Apoteket AB haft ensamrätt att bedriva detaljhandel av 

läkemedel. (Proposition, 2008/09:145) Efter omregleringen den första juli år 2009 är det 

fritt att bedriva apoteksverksamhet inom den svenska marknaden under förutsättningar 

att de regulatoriska kraven efterföljs. (Wallér, 2013b) 

Det är viktigt att framhålla att apoteksmarknaden är omreglerad och inte avreglerad. Med 

en avreglering hade aktörerna fått större makt att själva sätta reglerna. På apoteks-

marknaden har snarare de regulatoriska kraven ökat för de aktörer som verkar inom 

branschen. (Tuks, 2013a) 

I regeringens proposition (2008/09:145) nämns att motiven bakom omregleringen bland 

annat var att öka effektiviteten, mångfalden och produktiviteten. Omregleringen skulle 

medföra positiva effekter för konsumenterna såsom billigare produkter och större 

tillgänglighet i form av fler butiker. Jämförelser med EU gjordes avseende öppettider och 

antal butiker per invånare. Det framgår i propositionen att Sverige hade betydligt färre 

antal apotek per invånare än övriga EU. Då de flesta EU-länder hade färre än 5 000 

invånare per apotek hade Sverige ungefär ett apotek per 10 000 invånare. Enligt rapporten 

Tillväxtanalys (2012:11) fanns det 924 apotek strax innan omregleringen och Stats-

kontoret (2013:7) visar i sin rapport att det den 1 maj 2013 fanns 1280 apotek, en ökning 

med drygt 39 %. 

Statskontoret (2013:7) har gjort en utvärdering av apoteksmarknadens omreglering. 

Rapporten syftar till att undersöka hur väl målen uppfyllts samt ge förslag till förbättringar.  

Statskontoret kom bland annat fram till att tillgängligheten i form av nyöppnade apotek 

samt öppettider förbättrats. Samtidigt visar rapporten att fler konsumenter idag upplever 
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att uppfyllelse av 24-timmarsregeln försämrats. Statskontoret framhåller dock att empirin 

varit för tunn för att kunna dra några större slutsatser om 24-timmarsregeln. 

Sveriges Apoteksförening (2011b) skriver i en artikel att ett stort problem med varuför-

sörjningen är reglerna för apotekens returrätt på läkemedel som passerat utgångsdatumet. 

Artikeln ger ett exempel på ett läkemedel som kostar 10 000 kr för en tremånadersperiod 

där apoteksbolagets förtjänst endast är 160 kr, vilket utgör en stor ekonomisk risk för 

apoteksbolagen. Statskontoret (2013:7) påpekar samtidigt att mindre aktörer har svårt att 

hålla stora lager eftersom dyra läkemedel leder till hög kapitalbindning. Respondenter i 

den egna undersökningen menar att det är främst egenvårdsprodukter som bidrar till 

apotekens förtjänst. (Tuks, 2013a; Wallér, 2013b; Axell, 2013) 

Vid en genomgång av sekundärkällor visar det sig att det finns en uppsjö av rapporter, 

utredningar, branschtidningar, debattinlägg och tidningsartiklar som tar upp det faktum att 

det finns en problematik vad gäller tillgängligheten och varuförsörjningen efter 

omregleringen av apoteksmarknaden. Dessa källor genererar dock en högst fragmenterad 

bild av marknaden där det dessutom råder en brist på teoretiskt anknutna analyser. 

3 Problemformulering 

Vilka följder har konkurrensutsättningen fått på apoteksmarknadens varuförsörjning av 

receptbelagda läkemedel och vad beror följderna på? 

4 Syfte 

Syftet är att undersöka följderna av konkurrensutsättningen på apoteksmarknaden ur ett 

logistiskt flödesperspektiv.  
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5 Avgränsningar 

 Fokus ligger på själva flödesstrukturen, snarare än enskilda logistiska lösningar. 

Detta för att kunna utvärdera logistiken i sin helhet.  

 Rent geografiskt behandlas hela Sverige, då logistiska flöden sällan kan avgränsas 

till enskilda regioner. Parallellimport förekommer i rapporten, men det kommer 

endast att behandlas från det att den parallellimporterade produkten lagerförts i 

Sverige och kan klassificeras som en ordinarie artikel på den svenska marknaden. 

Ingen vidare undersökning av den parallellimporterade produktens transportväg 

till lagret kommer att göras då det är utanför Sveriges gränser. 

 Endast apoteksaktörer inom öppenvård, som betjänar konsumenter, behandlas. 

Slutenvårdsaktörer som levererar till vårdenheter utelämnas. Detta eftersom 

avgränsningen ger en mer homogen kundgrupp. Förvisso efterfrågar dessa privat-

kunder ett mycket brett spektrum av olika läkemedel, men de inhandlar dem på 

ungefär samma sätt och i betydligt mindre volymer per konsument. Slutenvårds-

aktörer kan förväntas ha helt andra logistiska lösningar och blir därmed svåra att 

jämföra med öppenvårdsaktörer. 

 Storleken på apoteken är viktig att ta hänsyn till när man undersöker logistiken. 

Studien ämnar enbart behandla de största apotekskedjorna eftersom dessa troligen 

har ett helt annat strategiskt tänkande bakom sin varuförsörjning. Återigen är 

volymer och frekvenser viktiga när varuflöden undersöks, varpå denna avgränsning 

har samma syfte som den ovan. 

 Vidare ligger fokus på receptbelagda läkemedel. Egenvårdsprodukter innefattar en 

betydligt större marknad som sträcker sig långt utanför apoteken. Exempelvis kost-

tillskott kan säljas i apotek såväl som hälsokostbutiker och livsmedelsbutiker. Detta 

medför en helt annan konkurrens och troligen helt andra logistiska lösningar då 

man dessutom inte är begränsad av samma regler och prissättningar som med 

receptbelagda lösningar.  

 Rapporten lägger största fokus på apoteksaktörernas perspektiv. 
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6 Metod 

6.1 Undersökningsansats och strategi 

Varken induktion eller deduktion passar in som förklaring av undersökningens 

utgångspunkt. Det som ligger närmast till hands är vad Alvesson och Sköldberg (2008) 

benämner den abduktiva ansatsen. Den har drag av både den induktiva- och deduktiva 

ansatsen, men kan ej förklaras som en enkel ”mix” av dessa. 

Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

successivt, dels justeras och förfinas även teorin […] Genom inriktningen på 

underliggande mönster skiljer sig också abduktion fördelaktigt från de båda andra 

[induktion och deduktion], grundare förklaringsmodellerna. Skillnaden är, annor-

lunda formulerat, att den tillika inbegriper förståelse [Alvesson och Sköldbergs egen 

kursivering]. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Det var vid undersökningens början förhållandevis oklart hur strukturerna på apoteks-

marknaden såg ut, främst på grund av dess komplexitet. Det var svårt med ett så pass 

komplext fenomen att ställa upp en deduktiv hypotes. Det fanns inte heller den induktiva 

ansatsens ambition att generalisera genom fler enskilda fall. Teorier valdes och valdes bort 

under undersökningens gång. I slutändan kvarstod, av de initiala teorierna, i princip bara 

den Logistiska målmixens resonemang om servicegrad, kapitalbindning och logistik-

kostnader. 

Primärdata samlades in i form av intervjuer, vilket bedömdes som ett lämpligt redskap 

eftersom logistiskområdet, precis som Storhagen (2011) menar, handlar om en helhetssyn. 

Dessutom har logistiska lösningar en tendens att skilja sig mellan olika aktörer eftersom 

lösningarna, enligt Storhagen, tenderar att vara sammankopplade med aktörernas olika 

affärsstrategier. Dessa skillnader medför att det blir svårt att finna samband genom 

kvantitativa mätetal mellan aktörer, eftersom de kan ha helt olika affärsidéer. Därav låg ett 

kvalitativt resonemang, med målet att söka förståelse närmare till hands, vilket överens-

stämmer väl med abduktionens syfte. 
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6.2 Urval 

Bryman och Bell (2005) beskriver det så kallade snöbolls- eller kedjeurvalet som en metod 

där man genom initiala kontaktpersoner får kontakt med ytterligare respondenter. Denna 

metod kan främst användas för att beskriva urvalet av Johan Wallér och Jonas Mjöbäck. Jüri 

Tuks på Apotekens Service föreslog Johan Wallér som kontaktperson, varpå Johan Wallér i 

sin tur föreslog en person på Apotek Hjärtat som var insatt i apotekskedjans utmaning av 

det så kallade enkanalssystemet (läs mer om enkanalssystemet i 8 Empiri). Jonas Mjöbäck 

som även han var insatt i området tog kontakt i dennes ställe. Jonas Mjöbäck bedömdes 

som en intressant extrakälla eftersom Apotek Hjärtat tycktes gå emot strömmen och 

utmana gamla strukturer. Johan Wallér utgjorde en bra källa för att kunna ge en 

övergripande bild av marknaden i stort efter att övriga aktörer givit sin bild av läget. 

Resterande respondenter valdes genom vad Denscombe (2009) benämner subjektivt urval, 

ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att forskaren genom att besitta viss kännedom om 

de människor eller företeelser som ska undersökas, ”handplockar” respondenterna. 

Tanken är att respondenten förväntas ha något särskilt att bidra med, en unik inblick eller 

en särskild position. Det har förvisso tidigare i metodstycket förklarats att teorier initialt 

var svåra att finna eftersom marknadens struktur var oklar. Det framstod dock, med 

författarnas egen kunskap om logistik, som förhållandevis självklart att ansvariga för 

varuförsörjningen borde sökas för att finna data som passade undersökningens över-

gripande syfte. 

Företag Respondent Titel Intervju 

Kronans Droghandel Anna Ahlberg Varuförsörjningschef Telefon 

Apotek Hjärtat Jonas Mjöbäck Kommunikationschef Telefon 

Apoteket Nicklas Axell Varustyrningschef På plats 

Sveriges Apoteksförening Johan Wallér VD På plats 

Apotek Hjärtat Björn-Erik Sundström Varuförsörjningschef Telefon 
 

Figur 1. Respondenter ordnade efter den tidsordning de intervjuades, med start högst upp i tabellen. 

Precis som omnämnt i avsnitt 5 Avgränsningar håller sig studien till de största företagen. 

Det kan ses i Bilaga 3 och 4 att Apoteket, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel och Apoteks-
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gruppen är de signifikant största apoteken. Det var med andra ord ett fullt medvetet urval 

att välja just dessa företag. Apoteksgruppen ingår ej i studien. De kan förvisso anses stora 

nog för att ingå i studien, men deras struktur där varje enskilt apotek ägs av småföretagare 

(Apoteksgruppen, 2013) ansågs påverka jämförelsen med övriga 3 apotekskedjor. 

Även om urvalet inte kan klassas som vad Bryman och Bell (2005) benämner bekvämlig-

hetsurval, som antyder att forskaren väljer baserat på vad som för tillfället är tillgängligt, 

bör det nämnas att det finns vissa inslag av den karaktären i utförandet. Exempelvis har 

tidpunkt för intervjuer och hur dessa genomförts (på plats eller telefon) avgjorts primärt 

på respondentens villkor. Det bör dock tilläggas att undersökningen inte påverkats 

nämnvärt av detta eftersom merparten av intervjuerna på apoteken lyckligtvis hann 

genomföras innan den mer sammanfattande och övergripande intervjun på Sveriges 

Apoteksförening. Dessutom utfördes de mer omfattande intervjuerna (eftersom den även 

innefattade tiden före omregleringen) med Apoteket och Sveriges Apoteksförening på plats 

hos respektive respondent, vilket gjorde det lättare att hålla öppnare intervjuer med mer 

omfattande ostrukturerade inslag. 

6.3 Primär- och sekundärdata 

Denna uppsats utgörs av primärdata som har samlats in via intervjuer samt en hel del 

sekundärdata i form av rapporter från olika myndigheter och aktörer relaterade till 

apoteksbranschen. 

Vad gäller primärdata är den uteslutande insamlad från aktörer inom apoteksbranschen, 

vilket reflekterar deras bild av dagens situation. För att ge en mer mångfacetterad bild av 

marknaden kan naturligtvis distributörer, läkemedelsleverantörer, politiska beslutsfattare 

m.fl. behöva intervjuas. Detta ligger dock inte inom denna undersöknings avgränsningar. 

Det ligger helt i undersökningens syfte att fånga apoteksaktörernas bild av varuför-

sörjningen, men läsaren bör ändå vara uppmärksam på detta vid läsning av primärdata i 

empirin. Intervjuerna är i första hand utformade för att fånga objektiv fakta snarare än 

åsikter, även om många intressanta åsikter från respondenterna förekommer. 

Primärdata utgörs alltså av kvalitativ datainsamling för att fånga apoteksaktörernas syn på 

marknaden. För att bidra till en bredare bild av marknaden och i vissa fall bekräfta 
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primärdata har denna kompletterats av sekundärdata. Precis som tidigare nämnts utgörs 

sekundärdata av olika rapporter både från branschen och från olika myndigheter. 

Sekundärdata innehåller främst kvalitativa förklaringar, men även kvantitativa inslag där 

inget annat än siffor har kunnat förklara tillståndet på marknaden (exempelvis service-

graden). Vad gäller sekundärdata har ambitionen i undersökningen alltid varit att finna 

grundkällor så långt det finns tillgång till offentligt material. 

Insamling av samtlig data har skett i likhet med vad Denscombe (2009) benämner data-

triangulering. Data från olika informanter har jämförts, primärkällor (intervjuer) respek-

tive sekundärkällor (rapporter), vilket Denscombe benämner informanttriangulering. 

Nämnda primär- och sekundärdata har dessutom samlats in vid olika tidpunkter vilket kan 

jämföras med vad han benämner tidstriangulering. 

6.4 Undersökningsdesign 

Intervjuerna syftade till att ge ett mer tolkande perspektiv med en kartläggning av de olika 

logistiska varuflödena hos aktörerna. Tanken var att fånga logistiken i sin helhet. Av den 

anledningen användes förhållandevis öppna frågor eftersom den strategiska nivån ansågs 

svårfångad om inte respondenterna fick tillräckligt med utrymme att förklara. Därav 

användes semistrukturerade- och ostrukturerade intervjumetoder. 

Denscombe (2009) menar att semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer befinner 

sig på en glidande skala. Det saknas med andra ord en definitiv gränsdragning mellan dessa 

intervjumetoder. I denna undersökning har de fyra första frågorna (för frågor se Bilaga 1) i 

intervjuerna med de tre apoteksaktörernas varuförsörjningschefer (Anna Ahlberg, Nicklas 

Axell och Björn-Erik Sundström) innefattat en mer faktafokuserad semistrukturerad prägel 

där respondenterna fått möjlighet att svara förhållandevis fritt inom ramen för frågorna. 

Den sista frågan (näst sista frågan blev aldrig aktuell eftersom respondenterna menade att 

samarbete inte förekom), som utreder problematiken med utformning av varuförsörj-

ningen, glider mer åt det ostrukturerade hållet på skalan där respondenterna givits större 

frihet när frågan besvarats. Frågorna skickades i förväg för att ge respondenterna en 

möjlighet att förbereda sig, då de var förhållandevis faktaintensiva. 
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Precis som Denscombe (2009) skriver är forskarens roll i ostrukturerade intervjuer främst 

att introducera ett tema eller ämne och låta respondenten fullfölja sina tankar. Han menar 

vidare att denna intervjuform passar bättre för mer komplexa frågor, en metod som ansågs 

passa väl för att diskutera den komplexa apoteksmarknaden. Därav användes denna metod 

när Johan Wallér intervjuades. Inga frågor förbereddes, utan respondenten fick fritt berätta 

om varuförsörjningen på apoteksmarknaden. Detta ledde till att många intressanta fakta 

framkom som hade varit svåra att fånga med den semistrukturerade eller strukturerade 

intervjumetoden. Precis som Bryman och Bell (2005) påpekar kunde samtalet bitvis till sin 

natur likna ett vanligt samtal. Även intervjun med Jonas Mjöbäck hade en mer 

ostrukturerad karaktär, även om intervjufrågorna i detta fall skickades i förväg. Fokus för 

denna intervju låg främst på sista frågan om utmaningarna med varuförsörjningen. 

Data anlyserades där nuvarande aktörers 

varuförsörjning jämfördes med tidigare 

monopolaktör. Det nya Apoteket sågs som 

en av många aktörer på marknaden (trots 

att företaget härstammar från det tidigare 

monopolföretaget) då de efter ett antal år 

kunde anses “tävla” på samma villkor som 

övriga aktörer (även om Apoteket möjligen 

kunde tänkas ha en fördel i tidigare skeden 

av omregleringen). 

Nuvarande aktörers strategier jämfördes 

för att se hur de hanterat konkurrens-

utsättningen på den nya marknaden. Detta är intressant eftersom ett av skälen till denna 

konkurrensutsättning var att få fram olika innovativa lösningar. Återigen ses Apoteket som 

en av många aktörer på marknaden. Figur 2 illustrerar hur analysen av apoteksaktörerna 

genomfördes. 

Bland uppsättningen teoretiska analysverktyg användes både mer specifika logistiska 

teorier och modeller, samt de mer generella teorierna som behandlar marknader och 

Apoteket 
Varuförsörjning 

Apoteket 
Varuförsörjning 

Strategi 

Kronan 
Varuförsörjning 

Strategi 

Hjärtat 
Varuförsörjning 

Strategi 
Omreglering 

1/7-2009 

Figur 2. De blå pilarna visar jämförelsen mellan gamla 
och nya marknaden. De gröna pilarna visar jämförelsen 

mellan olika aktörers strategier i dagens 
konkurrensutsatta marknad. Källa: Egen bild. 
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monopol. Detta eftersom de logistiska teorierna inte ensamma kunde förklara varför 

varuförsörjningen såg ut som den gjorde i dagsläget. 

Precis som Denscombe (2009) skriver grundar sig alla analyser, resonemang och slutsatser 

på de data som har samlats in. Han menar vidare att data inte kan ”tala för sig själva” utan 

att kvalitativ data innefattar en tolkningsprocess där forskaren producerar mening ur 

rådata. Detta är även fallet i denna undersökning. Data har inte enbart ”skrivits ner” i 

empiridelen, utan även tolkats för att på bästa sätt återge verkligheten. 

6.5 Äkthet och trovärdighet 

I korthet beskriver valdiditet huruvida ett mått verkligen mäter det som det ämnade mäta. 

Reliabilitet handlar mer om måttens stabilitet, exempelvis över tid, där måttet helst ska 

kunna göra undersökningen möjlig att duplicera. (Bryman & Bell, 2005) 

Guba och Lincoln (2005) hävdar dock att validitet även för positivistisk forskning, som 

förknippas mer med objektivitet, är ett problematiskt begrepp eftersom det enligt 

postmodernismen anses att ingen metod eller samling metoder kan fånga den ultimata 

sanningen. De nämner alternativa begrepp som bättre ska passa den konstruktionistiska, 

mer subjektiva, forskningen. 

Inom begreppet äkthet (autenticitet) nämner Guba och Lincoln (2005) underbegreppet 

rättvisa, som handlar om att forskaren i en utredning bör göra allas röst hörd samt 

balansera samtliga intressenters historier rättvist. Vad gäller de respondenter som deltagit 

i denna undersökning har definitivit ambitionen varit att allas historier skall återberättas 

så pass objektivt och väl överensstämmande med verkligheten som möjligt. Samtliga 

respondenter har dessutom fått möjligheten att läsa igenom och godkänna sin egen 

empiridel. Det kan snarare vara lämpligt att notera de aktörer som nämns genom arbetet 

men som inte direkt fått sin röst hörd, exempelvis läkemedelsbolagen och distributörerna. 

Ontologisk och utbildande autenticitet handlar, enligt Guba och Lincoln (2005), om 

huruvida undersökningen hjälper respondenterna, personer i respondenternas omgivning 

eller personer de kommer i kontakt med att få större förståelse för den sociala situation 

och miljö de lever i. Personerna som har intervjuats är mycket väl medvetna om den 
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rådande situationen. Dock har förhoppningsvis undersökningen lett till nya insikter för 

respondenterna eftersom material har sammanställts från flera olika källor och dessutom 

analyserats med ett antal olika teorier och modeller. Dessa teorier kan vara svåråtkomliga 

och inte minst tidskrävande att sammanställa för personer verksamma inom näringslivet. 

Dessutom kan undersökningen bidra med en ny infallsvinkel från personer (uppsats-

författarna) som inte är direkt insatta eller ”färgade” av branschen. 

Guba och Lincoln (2005) beskriver katalytisk och taktisk autenticitet som respondenternas 

möjlighet att med hjälp av undersökningen påverka sin situation. Precis som nämndes ovan 

kan undersökningen ha väckt olika insikter som kan påverka respondenternas framtida 

agerande. Dessutom skulle undersökningens grafiska förklaringsmodeller kunna användas 

av deltagarna för att kommunicera bilden till personer de kommer i kontakt med, inte 

minst personer som inte är insatta i situationen. De offentliga rapporter som redan utgivits 

av olika myndigheter tenderar nämligen att vara oerhört omfattande med väldigt breda 

fokus. 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2005) trovärdighet, samt begreppets underkategorier. 

Det kan, precis som de beskriver, finnas många olika beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Därav är det viktigt att i undersökningen visa att resultaten har en hög 

tillförlitlighet. Deltagarna har, precis som nämnts, fått en möjlighet att bekräfta forskarens 

uppfattning genom att läsa igenom den empiri där de omnämns, så kallad respondent-

validering. Dessutom kan de deltagare som valts ut anses vara väl insatta i den sociala 

verkligheten som undersökningen ämnar fånga och därmed förväntas återge den väl. 

Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2005) om att kunna applicera forskningen 

utanför det kontextuellt unika fallet, som tenderar att bli mycket fokuserat när det gäller 

kvalitativ forskning. Undersökningen har i analysen använt sig av teorier och modeller som 

är applicerbara i generella sammanhang. Därav kan det tänkas att andra forskare kan 

använda resultaten i studier som syftar till att ytterligare bygga vidare och utveckla dessa 

teorier. Dessutom skulle undersökningen kunna användas av de forskare som ämnar 

undersöka och dra slutsatser om andra, utförda och tilltänkta, omregleringar. 
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Pålitlighet handlar om att säkerställa ”att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen […]” (Bryman & Bell, 2005). I hela 

metoddelen har ambitionen varit att beskriva forskningsprocessen med största möjliga 

transparens. Vad gäller pålitligheten i undersökningens slutssatser kan påpekas att 

ambitionen i hela undersökningen varit att i största möjliga mån hitta grundkällor och 

dessutom hitta fler olika källor när det känts nödvändigt. Det bör möjligen nämnas det 

faktum att respondenter även från distributörs- och leverantörsleden skulle behöva höras, 

i framtida forskning, för att ytterligare bygga på pålitligheten i slutsatserna. 

Slutligen skall forskaren kunna styrka och konfirmera, med vetskapen om att fullständig 

objektivitet inte går att uppnå, att han eller hon har agerat i god tro. (Bryman & Bell, 2005) 

Ambitionen har hela tiden varit att genom fakta skapa en så objektiv bild som möjligt, trots 

en kvalitativ mer subjektivt förknippad forskningsmetod. 

7 Teoretisk referensram 

7.1 Monopol och marknader 

Hildebrand (1951, s. 28) diskuterar bland annat hur monopolistisk konkurrens vuxit fram 

historiskt runt stordriftsfördelarna samt de ökade fasta kostnadernas betydelse. Därmed 

menar han att monopolaktörer kan ha fördelar gentemot marknadsaktörer i form av sin 

storlek och förmåga att sänka kostnaderna. I regeringens proposition (2008/09:145) 

framgår det att det statliga Apoteket har haft fördelar tack vare sin storlek som genererat 

låga inköpskostnader. Samtidigt skrivs det i boken Den osynliga handen – Adam Smith i 

urval, där Dahmén (1994) har samlat Adam Smiths tankar och skrifter, att monopolpriser 

vid varje tillfälle är det högsta som kan fås. Det hävdas vidare i boken att det naturliga 

priset är det lägsta som kan uppnås över en sammanhängande längre tid. Med monopolpris 

menar Smith i sammanställningen av Dahmén priser som inte är utsatta för konkurrens, 

samt att naturliga priset är det pris som är lika stort som det kostar att framställa 

produkten.  Som beskrivet i bakgrunden nämner Lindblom (2003) att en helt fri marknad 

är svår att uppnå eftersom lagar och statliga beslut påverkar. Chen och Schwartz (2013) för 

resonemanget att monopol i vissa lägen kan ge mer välfärd åt medborgarna genom att 
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riskerna att konkurrenter tar idéer försvinner. Det kan annars leda till att innovationer 

uteblir då företag kan vara rädda att investera. Dock menar Persson J.T. (2007:23), som 

tidigare nämnt i bakgrunden, att marknaden kan ge innovationsutveckling. Detta eftersom 

monopolaktören i brist på konkurrenter kan sakna motivationen att driva innovationen, ett 

resonemang som även delas av Jordahl (2006). 

Sherman (1989) diskuterar de positiva effekter en konkurrensutsättning medför samtidigt 

som han tar upp svårigheterna med konkurrensutsättning på vissa specifika marknader 

som ur en praktisk synvinkel är svåra att bedriva effektiv konkurrens på. I sitt resonemang 

tar han upp den amerikanska marknaden som exempel där en sorts kompromisslösning 

med statliga regleringar ger rättvisa marknadspriser samtidigt som endast ett bolag får 

bedriva verksamhet inom det specifika området. Graver (2006) för vidare resonemanget 

om reglerade konkurrensutsatta marknader. Han menar att konsumenten är oskyddad mot 

företagen på en konkurrensutsatt marknad och att det därav, för vissa typer av samhälls-

nyttiga funktioner, finns behov av en säkerställning av priskontroller och leverans-

skyldighet samt strukturella åtgärder. 

Narver och Slater (1990) anser att både akademiker och managers länge har hävdat 

marknadsorienteringens effektivitet utan empiriskt stöd. I samma artikel försöker de skapa 

ett mått för graden av marknadsorientering och påvisar samtidigt ett starkt positivt 

samband mellan marknadsorientering och verksamhetsresultat. I en senare artikel menar 

Slater och Narver (1998) att marknadsorientering är viktig för att driva på innovations-

processer. Samtidigt skiljer denna studie på marknadsorientering och kundorientering. 

Kundorientering handlar om att tillfredsställa kundens uttalade och outtalade önskemål. 

Marknadsorienteringen innefattar samma kundfokus, men innehåller utöver detta ett 

bredare och mer långsiktigt perspektiv där marknadsinformation analyseras. Lärande från 

denna process anses kritiskt för innovation. Zhu och Nakata (2007) hävdar att tidigare 

empirisk forskning saknar konsekventa bevis för att kundorientering har ett samband med 

verksamhetsresultat. I sin egen studie kunde de dock se att det finns ett samband, men att 

detta är något mer komplext. De menar att det handlar om en kedjeeffekt där 

kundorientering påverkar marknadsprestation, vilket i sin tur påverkar finansiella resultat. 



 

15 
 

En intressant teori för att kunna förklara förhållandena på den nya omreglerade 

marknaden är beskriven av Porter (1979) i artikeln How competitive forces shape strategy. 

Denna modell har senare kommit att bli mer allmänt känd som Porters fem krafter. (Kotler, 

Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 

2009) I modellen tar Porter (1979) 

upp fem krafter som påverkar aktörer-

nas handlingar och möjligheter på en 

marknad. The industry beskriver mark-

nadens konkurrensklimat. Detta om-

råde behandlar hur utträdesbarriär-

erna ser ut och hur stabil marknaden 

är. Höga utträdesbarriärer leder till att 

många av konkurrenterna stannar 

kvar, varpå prispress uppkommer. 

Threat of new entrants beskriver hur 

höga inträdesbarriärerna är. Det kan 

inkludera regelverk och lagstiftning 

som begränsar antalet konkurrenter 

och möjligheten av att börja driva affärer på marknaden. Threat of substitute products 

beskriver marknadshot i form av substitutprodukter med likartade egenskaper. Bargaining 

power of customers tar upp konsumentmakten och köparnas möjlighet att pressa priserna. 

Bargaining power of suppliers diskuterar hur starka leverantörerna är och hur pass 

inflytelserika de är i att styra prissättningen. 

7.2 Varuförsörjning 

För att kunna föra ett resonemang om varuförsörjningen behövs inledningsvis ett antal 

logistiska teorier och modeller som förklaringsunderlag. Här menar Storhagen (2011) att 

logistik i all sin enkelhet handlar om att ha rätt vara, i rätt kvantitet och kvalitet, på rätt 

plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. Detta brukar benämnas ”7 R” eller ”7 

Rätt” och utgör en slags grundläggande förklaring av vad logistiska åtgärder vill uppnå med 

varuförsörjningen. Han fortsätter beskriva hur det gäller att få affären och flödet av varor 

Figur 3. De fem krafterna som påverkar ett företags strategi 
på en marknad. Källa: Porter, 1979. 
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att gå i takt, alltså att logistiken matchar det kunden 

förväntar sig och inte mer. Bergman och Klefsjö (2007) 

utvecklar definitionen av flödet och beskriver det som 

en process. De menar att en process har en början och 

ett slut, upprepas gång på gång på samma sätt, samt 

består av aktiviteter som producerar ett värdeskapande 

resultat för att tillfredsställa kundens behov. För att 

kunna arbeta processorienterat är det viktigt att ha 

tydliga gränssnitt mellan aktörer och funktioner där ans-

var för att leverera resultat tydligt framgår, menar de. 

Precis som Storhagen (2011) diskuterar krävs avvägningar vid utformingen av varuför-

sörjningen för att passa affären. Lumsden (2012) beskriver tre nyckeltermer som 

avvägningar görs mellan i den så kallade Logistiska målmixen. Servicegrad kan definieras 

på olika vis beroende på situation. På apoteksmarknaden handlar servicegrad dock 

framförallt om direktexpediering, d.v.s. när kunden kan hämta ut receptbelagda medicinen 

direkt över disk efter att den efterfrågats. Kapitalbindningen handlar, i dagsläget, 

framförallt om de lokala apotekens lager.  Logistikkostnader kan innefatta hanterings- och 

transportkostnader. På apoteksmarknaden talas det främst om distributionskostnader när 

 

Servicegrad 

Figur 4. Tre viktiga faktorer att göra 
avvägningar mellan när 

varuförsörjningen utformas. Källa: 
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receptbelagda mediciner ligger i fokus, eftersom dessa varor främst går via stora 

distributörer från monopoltiden, av empirin att döma. Hur dessa tre faktorer påverkar ett 

företags avkastning illustrerar Storhagen (2011) med det så kallade Du Pont-schemat. 

Det kan, enligt Lumsden (2012) vara svårt att optimera alla tre element samtidigt. En 

åtgärd för att vidta förbättringar av en punkt sker ofta på bekostnad av en annan. 

Exempelvis kommer färre leveranser, som minskar logistikkostnaderna, att medföra att 

mer produkter måste lagras (om servicegraden skall hållas oförändrad), vilket ökar 

kapitalbindningen. Det blir relevant att välja vilken del av målmixen som är av störst vikt 

och utforma sin verksamhet därefter. Relaterat till Logistiska målmixen kan det även vara 

intressant att nämna den så kallade 80–20-regeln eller Paretos fördelning, något som 

Storhagen (2011) menar kommit att bli en slags tumregel även inom logistik där 80 % av 

omsättningen ofta kommer från endast 20 % av totala sortimentet. Detta betyder med 

andra ord att ett företag med dessa förutsättningar kan hålla en servicegrad på 80 % 

genom att binda endast 20 % av de mest sålda varorna i lager. Begreppet baserar sig på 

Paretos kurva som myntats av Juran (1954), vilket Juran själv hävdar baserar sig på det 

samband som Vilfredo Pareto fann i sina studier av fördelning av förmögenhet. Michael 

Hardy beskriver Pareto-sambandet mer generellt som ”80 % of all effects result from 20 % 

of all causes.” (Hardy, 2010). Precis som artikeln av Nisonger (2008) visar, som bland annat 

undersöker mönster av referering till forskningsjournaler, har 80–20-fördelningen ett 

bredare användningsområde än enbart logistik. 

Det bör dock nämnas att Logistiska målmixen endast utgör en grund för hur man resonerar 

inom logistik, där många undantag förekommer. Bjørnland, Persson och Virum (2003) 

menar att det är möjligt, med innovativa lösningar, att sänka kapitalbindningen och 

logistikkostnaderna samtidigt som leveransservicen ökar. Exempelvis kan ett företag 

genom så kallad substitution byta ut lager mot informations- och kommunikationssystem. 

Om aktörer längre bak i ledet håller sig uppdaterade om efterfrågan minskar osäkerheten i 

värdekedjan och därmed kan säkerhetslagren minska. 

Grawe, Chen och Daugherty (2009) diskuterar logistikens ökade betydelse för konkurrens-

kraften och beskriver vikten för ett företag att differentiera sig i den hårda konkurrensen 
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med hjälp av logistiktjänster. Persson G. (1991) för ett liknande resonemang genom att 

hävda att logistik kan användas som ett konkurrensmedel och belyser hur viktig logistiken 

blir i framtiden. 

One thing seems certain though – in the 1990s, we will be competing in logistics. 

(Persson G. , 1991) 

7.3 Teoretisk syntes 

Monopolet tycks förbindas med stordriftsfördelar, konsumenttrygghet och innovations-

trygghet.  Marknaden å andra sidan verkar sammankopplas med priskonkurrens och 

innovationsutveckling där företagen tvingas till innovation för att överleva. Vissa forskare 

tycks dessutom mena att just logistiken blir ett allt viktigare hjälpmedel i kampen om att 

sänka kostnaderna och öka servicen. Monopolets konsumenttrygghet kan stärkas i en 

marknad i form av regler. Det hävdas att innovationen kan stärkas både i monopolet och i 

marknaden fast på olika sätt. I monopolet är det just tryggheten som ger en aktör möjlighet 

att forska och utveckla utan att behöva känna rädsla för att andra aktörer tar vinsten av 

Marknader 
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 Innovationsutveckling 

 Regler för trygghet 

 Marknads- och kundorientering 

 Porters krafter 
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 Innovationstrygghet 

 Monopolpris 

Generell
t 

Varufo rso rjning 
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Figur 6. Översikt över teoretiska referensramen som visar hur teorierna hänger ihop och hur de 
används i undersökningen. Källa: Egen bild. 
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mödan. Samtidigt kan aktörerens trygghet i ett monopol leda till att innovationen stag-

nerar, vilket då anses vara en utveckling som skulle kunna drivas på av marknadskrafterna. 

Resonemangen gällande monopol och marknader där Porters modell ingår kan ge en mer 

generell analys av fenomenet konkurrensutsättning som omregleringen leder till. Modell-

erna och teorierna om varuförsörjning kan hjälpa till att ge en mer specifik analys av den 

mer isolerade logistiska fokusen som undersökningen syftar till. 

8 Empiri 

8.1 Beskrivning av läkemedelsmarknaden 

8.1.1 Aktörerna 

Det är viktigt att särskilja de olika aktörer som verkar på läkemedelsmarknaden och de olika 

benämningar de får i intervjuerna. Här ges en redogörelse för de intressenter i branschen som 

behandlas mest ingående i undersökningen. 

 Läkemedelsleverantörer: alternativt läkemedelsbolag, läkemedelstillverkare eller 

läkemedelsindustrin. De som tillverkar läkemedel. Exempelvis AstraZeneca eller 

Pfizer. 

 Distributörer: alternativt grossister. De som får i uppdrag av läkemedelsleveran-

törerna att hantera, lagerföra och leverera ut de fysiska varorna. De överlägset 

största är Tamro och Oriola. 

 Apoteksaktörer: alternativt apotekskedjor eller apoteksbolag. De som säljer läke-

medel till slutkund. Några av de största (som behandlas i denna rapport) är Apotek 

Hjärtat, Kronans Droghandel och Apoteket. Ibland särskiljs de lokala apoteken och 

apotekkedjornas centrala styrenheter. Lokala apoteken kallas ibland för butik. 

Flertalet apoteksbolag har endast en eller ett fåtal butiker. De 6 största bolagen (Apoteket, 

Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel, Apoteksgruppen, DocMorris samt Medstop som nu 

mer är sammanslaget med Kronans Droghandel under namnet Kronans Apotek) står för 

ungefär 90 % av det totala antalet apotek (se Bilaga 3). De 6 största apoteksaktörerna stod 

2011 för ungefär 90 % av branschens omsättning av receptbelagda läkemedel (se Bilaga 4). 
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8.1.2 Marknaden 

För att läsaren ska få en överblick av branschstrukturen ges här en övergripande bild över de 

regulatoriska kraven samt vilka de berörda parterna är och hur de förhåller sig till varandra. 

Apoteksmarknaden är uppbyggd med flertalet regulatoriska krav inom de olika segmenten. 

Vissa relationer beskrivs i detalj, då de inte kan förklaras enbart med bilden. 

(1) Läkemedelsverket godkänner läkemedel för försäljning. Därmed ger Läkemedels-

verket även företag och kliniker tillstånd för kliniska prövningar av läkemedel, som 

krävs innan de släpps på marknaden. Om ett läkemedel godkänns måste apoteken 

tillhandahålla det, varpå Läkemedelsverket granskar varje enskilt fall där 24-

timmarsregeln överskridits och bedömer om det finns godtagbara skäl. Läkemedels-

verket utreder även ansökningar gällande parallellimport. (LMV, 2011a; 2011b) 

(2) När läkemedelsleverantörerna har prissatt sitt läkemedel beslutar TLV om 

subventionen. (Wallér, 2013b) Vid bedömningen av subventionen vägs nyttan, 

människors hälsa och livskvalitet, mot samhällskostnaden. (TLV, 2012) I det pris 
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som läkemedelsleverantörerna sätter ska distributionen ingå, vilket i regel är en 

leverans per helgfri dag. Närmare 95 % av alla receptbelagda läkemedel ingår i 

förmånen. (Wallér, 2013b) 

(3) Apotekens Service sköter tillhandahållandet av e-recept mellan utskrivande läkare 

och apoteksbutik. När ett recept har skrivits ut av en läkare lagras det i Apotekens 

Service databas tills det att konsumenten hämtar ut det på valfritt apotek. (Tuks, 

2013a) Det statliga bolaget Apotekens Service blev den 1 januari 2014 en 

myndighet vid namnet eHälsomyndigheten. 

(4) Apotekens Service fungerar även som en distributör av läkemedelsförmån via 

landstinget. Kunden betalar en egenavgift (priset i butiken) vid uthämtandet av 

medicinen och staten betalar den beslutade subventionen. (Tuks, 2013b) Apoteks-

aktören fakturerar mellanskillnaden av egenavgiften och det totala beloppet och får 

i regel betalt ca 35 dagar efter faktureringsdagen. (Wallér, 2013b) 

8.2 Kronans droghandel 

8.2.1 Företagspresentation 

Kronans Droghandel Apotek AB är helägt av Oriola-KD Holding Sverige AB och har fler än 

225 apoteksbutiker från Trelleborg till Kiruna samt 1133 stycken anställda. Omsättningen 

år 2012 uppgick till 4 570 489 tkr. Kronan har verkat i mer än 100 år på den Svenska 

läkemedelsmarknaden. Oriola-KD har ett samarbete med KF-koncernen som bland annat 

innefattar etablering i Coops stormarknader och dagligvarubutiker samt kundbonus-

system. (Kronans Droghandel, 2013a; 2013b) 

Kronans Droghandel slogs under 2013 ihop med Medstop apotek och fick det gemen-

samma namnet Kronans Apotek. (Kronans Apotek, 2013) 

8.2.2  Varuförsörjningen 
 

Respondent Anna Ahlberg, Chef för varuförsörjningen på Kronans Droghandel 

Arbetsuppgifter Strategisk nivå vad gäller hela varuförsörjningen för Kronans 

Droghandel. Ytterst ansvarig för att rätt vara finns på rätt plats, i rätt 

mängd och i rätt tid. 
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Ahlberg (2013) förklarar att precis som alla andra apotek på marknaden måste Kronans 

Droghandel följa regelverket som säger att en receptbelagd vara måste tillhandahållas 24 

timmar efter att en kund efterfrågar den. Hon påpekar att det är absolut vanligast att 

läkemedelsleverantörerna (exempelvis AstraZeneca) skriver kontrakt med någon 

distributör. De största distributörerna är Tamro och Oriola. 

De [distributörerna] kallar då läkemedelsleverantörerna för sina uppdragsgivare 

[Ahlberg lägger tyngd vid ordet]. Läkemedelsleverantörerna har gett i uppdrag 

[Ahlberg lägger tyngd vid ordet för att förtydliga varför distributörerna kallar 

leverantörerna för sina uppdragsgivare] till Tamro och Oriola att förse apoteken och 

övriga [...] med läkemedel. (Ahlberg, 2013) 

Kronan skriver i sin tur avtal med Tamro och Oriola om att Kronan köper in från 

distributörerna och att distributörerna i sin tur åtar sig att leverera inom 24 timmar från 

det att orderna är lagd, oavsett var i Sverige apoteket är förlagt. Dessa leveranser skall 

komma fram tidigast 30 minuter innan och senast 30 minuter efter fastställda leverans-

tider, en gång per helgfri vardag. Kronan får ingen ersättning av distributörerna om 

leveranserna blir försenade, med andra ord saknas alltså sanktioner när avtalet inte hålls. 

Anna Ahlberg påpekar att Kronan naturligtvis kan bryta avtalet om leveranstiderna missas 

frekvent, men samtidigt är man ganska låst till de få distributörer som finns att tillgå 

eftersom läkemedelsleverantörerna endast vill avtala med dessa. Kronan har alltså 

förhållandevis lite att säga till om när förseningar sker. 

Anna Ahlberg säger att inga priser förhandlas när avtalet förhandlas, dessa bestäms till 

största del av TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket). Det gäller både priset som 

Kronan får köpa in och sälja receptbelagda läkemedel för. Hon tillägger dock att det finns 

vissa typer av ovanliga patientläkemedel som är speciellt framtagna för just en specifik 

patient där priset kan sättas något friare inom vissa ramar. 

Till de två största distributörerna, som nämndes ovan, går orderöverföringen via ett EDI-

system. När det gäller mindre distributörer, där beställningsfrekvensen är betydligt lägre, 

läggs ordrar manuellt. Utgångspunkten är att "apoteket själv [känner] sina kunder bäst", 
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enligt Ahlberg (2013). Exempelvis kan ett specifikt apotek ligga nära en vårdcentral där 

apotekspersonalen pratat med husläkarna om vilka läkemedel de oftast kommer skriva ut. 

Därav kan det lokala apoteket lagerhålla extra av vissa läkemedel där efterfrågan bedöms 

vara högre. Kronan kan även styra efterfrågan genom att rekommendera sina kunder till de 

apotek som har just extra lagerhållning av vissa produkter. Apoteken sätter själva 

parametrarna i form av en minimum- och maximumgräns i EDI-systemet, för hur mycket 

som skall komma hem till det egna lagret. Beställningarna sker därmed automatiskt när 

lagret understiger minimumgränsen (beställningspunkten) och automatiskt ordersvar ges. 

Anna Ahlberg förklarar att EDI-systemet endast sträcker sig till distributörerna som i sin 

tur har separat kommunikation till leverantörerna. 

Idag sker beställningarna alltså lokalt, men hon säger att Kronan arbetar med att ta fram 

ett centralt lageroptimeringssystem där orderplanerare kan styra apotekens lager från 

huvudkontoret baserat på apotekens försäljning. Tanken är att med interna ram- och 

regelverk dela upp artiklar mellan lokal lagerhållning och direkt kundorder. Sällanköps-

artiklar som antingen tar upp stor plats i butik eller är dyra och binder mycket kapital, 

nämner Anna Ahlberg som exempel på artiklar som kan vara mer fördelaktiga att ha 

tillgängliga på kundorder. Även idag kan artiklar som inte finns på lager beställas direkt 

från disken (reserveras) och komma med nästa leverans, där kunden får SMS när varan 

kommit fram till apoteket. Anna Ahlberg menar att Kronan med detta system vill avlasta 

personalen som ska kunna fokusera på sina kunder. Personalen har dessutom svårt att 

överblicka sina egna lagerflöden, menar hon. 

Kronan har inget eget centrallager, utan ordrar plockas ihop på distributörernas egna lager 

och körs via utlagda rutter till de olika apoteken. Oriola distribuerar sina ordrar via 

Schenker som samlastar i sin egen hubb, medan Tamro har egna lastbilar. Indirekt blir det 

ett slags logistiksamarbete eftersom även de andra apotekskedjorna måste vända sig till de 

stora distributörerna som lägger upp sina egna rutter, säger Anna Ahlberg. Distributörerna 

gör alltså ingen skillnad på vilken apotekskedja de levererar till, utan lägger den 

geografiskt mest fördelaktiga rutten. Anna Ahlberg förklarar att den största utmaningen 

vad gäller uppbyggnaden av logistiksystemet för receptbelagda läkemedel är just att de är 

så pass låsta till distributörerna. 
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Det är vi [apotekskedjorna] som hela tiden dansar efter deras pipa. Efter hur de 

bestämmer. De kan själva sätta sina leveranstider. Vi har inte rätt att göra 

någonting. De ser ju inte oss som [sina] kunder. De ser ju läkemedelsleverantörerna 

som sina kunder, […] och är ju ett jätteproblem. Jag sitter nästan varje dag och blir 

frustrerad över det här och känner att jag vill ha ett eget lager. (Ahlberg, 2013) 

Anna Ahlberg påpekar att de inte får någon ersättning när något blir försenat samtidigt 

som det är Kronan som får hantera de arga kunderna. Kronan skulle förvisso kunna 

beställa större kvantiteter till ett eget centrallager, men detta blir inte rationellt förens de 

lyckas kapa mellanledet (distributörerna) och skriva avtal direkt med läkemedels-

leverantörerna. 

Läkemedelsleverantörerna lever kvar i den gamla branschen. […] De [distribu-

törerna] är så stora, det finns ingen som kan slå sig in på marknaden […] och 

läkemedelsleverantörerna vill inte hålla på och krångla. Funkar det med Tamro så 

funkar det med Tamro [Anna Ahlberg beskriver här läkemedelsleverantörernas 

resonemang]. (Ahlberg, 2013) 

Problemet är alltså att distributörerna är så pass stora att andra har svårt att slå sig in på 

marknaden. Samtidigt tycker leverantörerna att det är bekvämt att endast förhandla med 

ett fåtal stora distributörer trots att detta påverkar slutkund, menar Anna Ahlberg. Hon 

poängterar återigen att både distributörerna och leverantörerna fortfarande lever kvar i 

det gamla monopolsystemet. 

8.3 Apotek Hjärtat 

8.3.1 Företagspresentation 

Pharmacy Company Sweden 1 AB, där Apotek Hjärtat är varumärket, grundades år 2009 

och har ca 2 000 medarbetare. Företaget finns representerat i 276 apoteksbutiker från 

Kiruna i norr till Tomelilla i syd. År 2012 hade bolaget en omsättning på 5 578 760 tkr. 

(Apotek Hjärtat, 2013a; 2013b)  
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8.3.2 Utmaningarna med varuförsörjningen 
 

Respondent Jonas Mjöbäck, Kommunikationschef på Apotek Hjärtat 

Arbetsuppgifter Övergripande extern- och intern kommunikation. Även 

samhällskontakter vilket innefattar dialog med politiska beslutsfattare, 

myndigheter och intresseorganisationer. 

 

I distributionsledet har man egentligen samma strukturer som under monopoltiden, 

vilket skapar väldigt stora problem. (Mjöbäck, 2013) 

Jonas Mjöbäck ger inledningsvis en kort sammanfattning av den rådande situationen i 

dagsläget. Han förklarar att problematiken ligger i att det råder helt andra förutsättningar 

på den nya apoteksmarknaden. Antalet apotek och aktörer har ökat. Det finns apotek med 

förlängda öppettider och apotek som ligger på orter där det tidigare inte funnits något. 

Apoteken har dessutom ett regelverk att förhålla sig till. Han förklarar att detta ställer helt 

andra krav på leverans. 

Vi behöver ju ha läkemedel hemma till att börja med när kunderna kommer till oss 

och finns inte läkemedel hemma så måste man kunna ta hem det enligt något som 

kallas 24-timmarsregeln. […] Det förutsätter att det finns en värdekedja som 

fungerar bra bakom ordentligt. (Mjöbäck, 2013) 

I detta citat belyser Jonas Mjöbäck att strukturer anpassade för den gamla monopoltiden 

fortfarande finns kvar samtidigt som förutsättningarna på marknaden har ändrats vilket 

skapar en problematik för de nuvarande apoteksaktörerna. Vidare poängterar Jonas 

Mjöbäck att det intressanta med den rådande situationen är ”att apoteken som har alla 

kundmöten och alla krav på sig, har inga avtalsrelationer med vare sig läkemedelsbolagen 

eller distributörerna.” (Mjöbäck, 2013). Jonas Mjöbäck bekräftar även frågan om att 

läkemedelsleverantörerna i regel bara vill samarbeta med de stora distributörerna. 

Det är alltså läkemedelsleverantörerna som dikterar leveransvillkoren till apoteken, 

vilket är [väldigt underligt], det finns ingen annan bransch där det ser ut så. 

(Mjöbäck, 2013) 
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Dagens system beskriver han som ”enkanalsdistribution” som innebär att läkemedels-

leverantörerna (ex. Pfizer) väljer att transportera alla läkemedel till apoteken via de stora 

distributörerna (Tamro och Oriola). Vidare beskriver Jonas Mjöbäck varför Apotek Hjärtat 

sedan hösten 2012 har börjat bygga upp sin egen varuförsörjning. 

Man har antingen den ena eller den andra distributören, vilket är rätt speciellt. Vad 

vi har sagt är att vi vill sköta leveranserna ut till våra apotek själva. Vi har byggt ett 

centrallager i Norrköping. Dels för att vi ska kunna ställa krav på läkemedelsbolagen 

och för att vi själva tar ansvar för att varorna och läkemedlen kommer så snabbt 

som möjligt ut [till konsumenterna]. (Mjöbäck, 2013) 

Jonas Mjöbäck förklarar att 6 av 10 förpackningar som säljs till konsument går via den egna 

distributionen. Dock poängterar han att majoriteten av dessa produkter är egenvårds-

produkter. 

När det gäller läkemedel som är receptbelagda så har vi då inte lyckats få med oss 

de här läkemedelsleverantörerna. (Mjöbäck, 2013) 

Det finns vissa leverantörer som säljer både egenvårdsprodukter och receptbelagda 

läkemedel. Jonas Mjöbäck förklarar att dessa leverantörer har valt att lägga över 

egenvårdsdelen på Apotek Hjärtats egen varuförsörjning samtidigt som de inte vill skicka 

receptbelagda medicinen via samma distributionskanal, vilket han menar är märkligt 

eftersom det är samma logistiksystem för båda varutyperna. 

Det som då läkemedelsbolagen för som argument är att det är en effektiv 

distributionsmodell [enkanalsdistributionen av receptbelagda läkemedel] och det 

tror jag säkert att det är. Det är väldigt bekvämt för dem att inte ha apotek som 

ställer krav på dem, men frågan är om det är speciellt bra ur ett konsument-

perspektiv. (Mjöbäck, 2013) 

Jonas Mjöbäck tar även upp problematiken med stopptiderna som distributörerna själva 

sätter. Han förklarar att stopptiderna är olika för olika apotek och menar att det mest 

bisarra är att vissa stopptider är satta innan apoteken har öppnat. Detta medför att om en 

kund lägger en beställning under dagen kommer denna att komma med morgondagens 
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beställningar och därmed inte kunna komma fram dagen efter. Detta hamnar i konflikt med 

24-timmars-regeln så länge man inte lagerför alla artiklar lokalt på apoteket, men precis 

som Jonas Mjöbäck nämner: 

Det finns ungefär 16 000 registrerade läkemedel i Sverige och det är ju så att inget 

fysiskt apotek kan ha alla [dessa läkemedel] på lager. Utan det handlar ju om att ha 

rätt lager utifrån hur apotekens lokala marknad ser ut och att man då har en 

fungerande varuförsörjning med distribution så man kan planera längs med hela 

värdekedjan. (Mjöbäck, 2013) 

Jonas Mjöbäck förklarar att de för en dialog med politiska beslutsfattare och myndigheter 

som har i uppgift att se över apoteksmarknaden. Samtidigt beskriver han läget som tufft 

när gäller att få till en förändring för distributionen av receptbelagda läkemedel. 

Vi tycker det är orimligt att det ser ut som det gör. Rent politiskt så har vi sagt att vi 

tycker att det ska införas ett krav på leveransplikt till alla med partihandelstillstånd. 

(Mjöbäck, 2013) 

Leveransplikten innebär att läkemedelsleverantörerna är skyldiga att leverera till alla med 

distributionsverksamhet och som innehar partihandelstillstånd, förklarar Jonas Mjöbäck. 

Vidare berättar han att enkanalsdistributionen är unik för Sverige eftersom det är ett av få 

länder som haft monopol på apoteksmarknaden. 

För oss är det en tidsfråga innan de strukturerna faller för i långa loppet är det 

orimligt att upprätthålla dem. (Mjöbäck, 2013) 

Enligt Jonas Mjöbäck ser politikerna helst att marknaden löser distributionsproblematiken 

på egen hand, en åsikt som även han själv delar i grund och botten. Detta för att slippa ännu 

fler regulatoriska krav på apoteken. Dock tillägger han att det dessvärre inte ser ut att 

kunna lösas på detta sätt, varpå denna regel blir nödvändig för att få leverantörerna att 

använda sig av apotekens egna distributionssystem när det gäller receptbelagda läkemedel. 

Till synes handlar det om att förbättra tillgängligheten på läkemedel ut mot kund 

[slutkonsumenten]. Det borde vara det intressanta, inte om läkemedelsbolagen har 

en kostnadseffektiv distributionsmodell. (Mjöbäck, 2013) 
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Precis som ovanstående citat påvisar anser Jonas Mjöbäck att det borde vara 

slutkonsumenten i fokus, vilket är något Apotek Hjärtat för fram i den politiska dialogen. 

Han förklarar vidare att det ur läkemedelsleverantörernas perspektiv faktiskt kan anses 

vara en effektiv distributionsmodell. 

Det är sant som de [läkemedelsleverantörerna] säger, det är en effektiv 

distributionsmodell. Den är på deras villkor. Det är låga distributionskostnader. Om 

vi [hade haft] förhandlingen direkt med läkemedelsbolagen [hade vi kunnat ställa] 

krav på hållbarhet [och] miljö […]. Det slipper de [läkemedelsleverantörerna] ju 

idag. (Mjöbäck, 2013) 

Jonas Mjöbäck fortsätter förklara att läkemedelsbolagen idag enbart behöver uppfylla en 

minimum-nivå på 6 månaders hållbarhet. Detta kräver, för att undvika inkurans, en 

snabbare omsättningshastighet på apotekens lager jämfört med om de kunnat ställa krav 

på längre hållbarhet. 

Skälet till att man inte vill ändra på den här modellen [enkanalsdistributionen], det 

är en fråga om var maktbalansen ligger. Ska den ligga hos apoteken och kunderna 

eller ska den ligga hos läkemedelsleverantörerna? Idag ligger den hos läkemedels-

bolagen som dikterar villkoren. (Mjöbäck, 2013) 

Skälet till denna maktbalans diskuteras vidare, varpå Jonas Mjöbäck (2013) förklarar att en 

läkemedelsleverantör med ett patentskyddat läkemedel naturligt har en dominerande 

ställning. Enligt PRV (2013) kan ett patent upprätthållas i 20 år, med undantag för läke-

medel där ett så kallat tilläggsskydd kan förlänga patenttiden med 5 år. 

Apotek Hjärtat har som påtryckningsmedel mot vissa läkemedelsleverantörer sagt att man 

kan komma att plocka bort deras egenvårdsprodukter ur sortimentet om de inte 

distribuerar även receptbelagda läkemedel genom Apotek Hjärtats egen varuförsörjnings-

kanal. Precis som Jonas Mjöbäck beskriver är det en ganska normal förhandlingstaktik. Här 

poängterar han att Apotek Hjärtat utöver den politiska dialogen även har fört samtal med 

Konkurrensverket. Detta eftersom Tamro erbjöd sig att ersätta läkemedelsleverantörernas 

förlorade försäljning av egenvårdsprodukter (som skulle bli en följd av Apotek Hjärtats 

påtryckningar) för att behålla distributionen av receptbelagda läkemedel. (Mjöbäck, 2013) 
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Det är ett exempel på att det inte bara är politiskt, utan även konkurrensmässigt 

tittar vi på det [enkanalsdistributionen]. (Mjöbäck, 2013) 

8.3.3 Varuförsörjningen 
 

Respondent Björn-Erik Sundström, Varuförsörjningschef på Apotek Hjärtat 

Arbetsuppgifter Chef för en grupp som ansvarar för rätt inköpsvolymer från 

leverantören, samt kontakt med apotek angående operativa frågor 

gällande beställningar. I gruppen ingår även en logistikanalytiker. 

Björn-Erik Sundström har omfattande kontakt med deras 

tredjepartslogistiker PostNord. 

 

Björn-Erik Sundström bekräftar inledningsvis informationen från Jonas Mjöbäck om att 

Apotek Hjärtat försöker utmana enkanaldistributionen av receptbelagda läkemedel. 

Dessutom har båda i princip samma uppfattning om hur stor total andel förpackningar 

(både egenvård och receptbelagda läkemedel) som går via det egna lagret i Norrköping (ca 

7 av 10 förpackningar enligt Björn-Erik Sundström). Vidare beskriver Björn-Erik 

Sundström problematiken med att lägga rutter och stopptider i Sverige som ett avlångt 

land. Han förklarar att Norrköping därmed är en geografiskt näst intill optimal punkt för 

det egna centrallagret. Stopptiderna för volymen som går från centrallagret styr Apotek 

Hjärtat själv. 

Det som skiljer egenvården mot receptbelagda det är ju egentligen vår skyldighet att 

tillhandahålla [receptbelagda] läkemedel. […] Prisbilderna [för receptbelagda 

läkemedel] är redan satta från start. Det finns liksom ingenting att förhandla om. […] 

Det är TLV som sätter de priserna. (Sundström, 2013) 

Björn-Erik Sundström förklarar att det enda Apotek Hjärtat egentligen kan diskutera om är 

ersättning för hanteringen av de receptbelagda läkemedlen. Personal på de lokala apoteken 

sätter parametrar i form av minimum- och maximumnivå för varje lagerförd artikel. Om en 

konsument efterfrågar en specifik artikel som är slut på lager läggs en så kallad kund-

reservation för den kunden. Apotekspersonalen har olika verktyg att tillgå som stöd för att 

sätta bra parametervärden. Centrala stödinsatser förekommer även om ett lokalt apotek 
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har för höga lagervärden eller ovanligt många kundreservationer (dessa två fall indikerar 

att parametervärdena måste justeras, då lagersaldon och beställningar helst ska ske per 

automatik). Generellt ska minimumnivån (säkerhetslagret) motsvara en veckas försäljning 

och maximumnivån motsvara två veckors försäljning, berättar Björn-Erik Sundström. När 

lagersaldot understiger det lokala minimumvärdet (beställningspunkten) läggs en 

autogenererad order som beställer upp till maximumnivån. Alla autogenererade ordrar 

skickas via EDI (ytterst få undantagsfall finns där ordrar går via e-post till mindre 

leverantörer) till den plats dit artikeln är knuten vilket kan vara det egna lagret, Tamro 

eller Oriola. Björn-Erik Sundström förklarar att egenvårdsprodukter kan finnas lagerförda 

på samtliga lager, medan unika receptbelagda läkemedel i regel bara finns på ett lager. 

Det kan jag tycka är konstigt att man inte ser samma fenomen i större utsträckning 

på RX, att det är så enormt segmenterat i den här branschen […] Tittar man på 

vilken annan bransch som helst, [visst] ligger det sjutumsspik på alla grossister som 

levererar till bygghandeln. (Sundström, 2013) 

Vidare beskriver Björn-Erik Sundström hur enkanalsdistributionen krockar med Apotek 

Hjärtats affärside. 

Det blir jättekonstigt. […] Man nöjer sig med att bara lagerhålla på ett ställe. […] Vi 

[Apotek Hjärtat] har ju ett koncept där vi egentligen bara vill docka till med en 

lastbil. Det är ju Hjärtats tankesätt. Vi vill ju liksom själv styra när leveranserna ska 

komma in till våra apotek och inte alls kanske vad som är mest optimalt för Oriola 

eller Tamro. (Sundström, 2013) 

Han fortsätter förklara hur Apotek Hjärtat hellre i egen regi bestämmer när plock och 

leveranser ska ske. Därmed skulle kedjan själv kunna välja sina stopptider för de lokala 

apoteken. Björn-Erik Sundström ser gärna att leveranserna sker innan apoteken öppnar på 

morgonen. Han förklarar att det i dagsläget finns olika stopptider beroende på var en 

artikel är lagerförd, kontra om allt hade funnits på egna centrallagret där det lokala 

apoteket endast hade haft en stopptid att förhålla sig till och därmed endast en leverans. 

Björn-Erik Sundström bekräftar att receptbelagda läkemedel (inom de svenska 

distributionskanalerna) fortfarande går via de stora distributörernas centrallager: 
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Leverantören har ju fortfarande centrallagret [för receptbelagda läkemedel] hos 

Tamro eller Oriola. (Sundström, 2013) 

Dock förklarar han vidare att de har vissa receptbelagda läkemedel på Apotek Hjärtats 

egna centrallager i form av parallellimport från lagerpunkter i hela Europa. (Sundström, 

2013) I en artikel av Dagens Apotek hävdar Johan Frödin, ordförande för Läkemedels-

handlarna, att parallellimporten av receptbelagda läkemedel har ökat kraftigt sedan 

omregleringen. (Lagercrantz, 2012) 

När frågan om utmaningar med utformningen av logistiksystemet för receptbelagda 

läkemedel tas upp beskriver Björn-Erik Sundström kvalitetsnivån som mycket viktig. 

Kvalitet i detta sammanhang är då hanteringen av artiklar som exempelvis kan behöva 

hålla en viss temperatur. (Sundström, 2013) 

Sen gäller det att vara på tå när det gäller periodens vara och generikan. Den är ju 

[väldigt] svår, otroligt meckig att få till, men det är ju kommunikation som gäller. 

(Sundström, 2013) 

Han menar att periodens vara säkert fungerade bra i det gamla monopolet med 

enkanalssystemet, men att det blir mer svårhanterligt i dagens läge. 

Det är så uppsatt efter gamla direktiv och gamla strukturer. Och nu när det har 

slagits sönder [de gamla strukturerna] är det fortfarande kvar regelverk som stöttar 

en enkanalsdistribution som i vårt fall inte fungerar. (Sundström, 2013) 

Björn-Erik Sundström bekräftar att kedjan helst vill ha de dyraste artiklarna på det egna 

centrallagret för att snabbt kunna distribuera till lokala apotek vid behov, till skillnad från 

dagsläget då dyra artiklar kan tendera att spridas ut på de lokala apoteken. Han förklarar 

även att det kan uppstå brist på marknaden när apotekskedjorna inte kan styra 

varuförsörjningen av receptbelagda läkemedel själv. Om en av apotekskedjorna beställer in 

stora volymer av en viss artikel från de stora distributörerna och en bristsituation uppstår 

blir det svårt för övriga kedjor att få tag i läkemedlet. Lösningen på problemen skulle dels 

kunna vara längre perioder (en månad i dagsläget) för periodens vara och att 
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apotekskedjorna får göra sin egen förhandling vid inköp av generika, menar Björn-Erik 

Sundström. 

Slutligen förtydligar Björn-Erik Sundström Apotek Hjärtats strategi för hela varu-

försörjningen, som bestämdes av ledningen i ett tidigt skede när företaget bildades. Han 

förklarar att denna strategi skapades för att kunna ge så bra service till slutkonsument som 

möjligt: 

Vi har en centrallagerpunkt [Apotek Hjärtats eget centrallager] där vår ambition är 

att vi ska försörja alla våra 300 enheter från den här centrallagerpunkten. 

(Sundström, 2013) 

8.4 Apoteket 

8.4.1 Företagspresentation 

Apoteket AB är helägt av den svenska staten och förvaltas av finansdepartementet. År 2012 

uppgick omsättningen till 21 392 000 tkr och bolaget har 4540 stycken anställda. Apotek 

har 307 butiker och 702 apoteksombud över hela landet. (Apoteket, 2013)  

8.4.2 Varuförsörjningen idag 
 

Respondent Nicklas Axell, Chef för varustyrning på Apoteket 

Arbetsuppgifter Chef för en grupp som har kontroll över varuflödet. Ansvar för att köpa 

in rätt varor, i rätt tid och till rätt plats. 

 

Nicklas Axell beskriver först själva inköpsprocessen. De lokala apoteken får sina leveranser 

antingen från det egna centrallagret eller från distributörernas lager (Tamro och Oriola). 

Det egna centrallagret utgörs idag till största del av egenvårdsprodukter och parallell-

importerade receptbelagda läkemedel. Majoriteten av receptbelagda läkemedel går fort-

farande via den så kallade enkanalsdistributionen, berättar Nicklas Axell. 

När Tamro och Oriola är involverade, då är det leverantören som styr distri-

butionen. Det är leverantören som styr hur mycket som ska finnas på de här lagren. 
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Det är egentligen de [leverantörerna] som dikterar villkoren för hur saker och ting 

ska levereras ut. (Axell, 2013) 

Vidare beskriver Nicklas Axell 3 olika kategorier som Apoteket har för receptbelagda varor: 

1. Helt unika läkemedel som i regel är patentskyddade och ej tillgängliga eller 

intressanta för parallellimport 

2. Patentskyddade original och motsvarande parallellimporterade original 

3. Generiska läkemedel där patentet har gått ut och det finns flera tillverkare 

Det är i regel dessa steg som många läkemedel följer, förklarar Nicklas Axell. Först är det 

helt unikt tills någon eventuellt börjar parallellimportera det. När patentet går ut utsätts 

läkemedlet för ännu mer konkurrens när generika blir tillgängligt på marknaden. Enligt 

Nicklas Axell är läkemedelsleverantörerna i regel knutna exklusivt till en av de stora 

distributörerna. 

Vad gäller generika och unika varor har man i princip ingen förhandlingskraft. Här är det 

snarare leverantören som förhandlar med TLV om priset. När det gäller parallell-

importerade varor har man däremot större förhandlingskraft, menar Nicklas Axell. Här har 

Apoteket möjlighet att ställa en läkemedelsleverantör (ex. AstraZeneca) mot en parallell-

importör (ex. Orifarm). Läkemedelsleverantören kan då ge rabatt direkt på inköpspriset 

baserad på försäljning. 

Det strategiska inköpet finns men det är ganska starkt begränsat på RX-området. 

(Axell, 2013) 

När en kund efterfrågar varan på ett apotek läggs en så kallad kundreservation om varan 

inte finns i det lokala lagret. Det läggs då en beställning mot Tamro, Oriola eller egna 

centrallagret direkt via EDI. Nicklas Axell beskriver hur stopptider från distributörerna 

avgör när varorna kommer in i lager. Läggs en order efter stopptiden, som kan vara förlagd 

långt innan kunden efterfrågar varan, kommer ordern att skickas dagen därpå och komma 

fram ytterligare en dag framöver, förklarar Nicklas Axell. Vidare berättar han om 24-

timmarsregeln som är en kvarleva som existerade även under monopoltiden. Innan 

omregleringen innebar den att från det att apoteket lägger en beställning skulle 
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partihandlaren (Tamro eller Oriola) leverera inom 24 timmar. Efter omregleringen har 

tolkningarna blivit fler, där Nicklas Axell menar att en variant är att apoteket ska expediera 

varan 24 timmar efter att den har efterfrågats av kund. 

Om vi får beställa en gång om dagen, [där] kunden kan komma in en minut efter 

stopptiden, då har vi inte ens en teoretisk möjlighet att få hem det på 24 timmar. I 

alla fall inte så länge läkemedelstillverkaren, som styr distributionen, säger att vi ska 

ha leverans en gång om dagen. (Axell, 2013) 

Nicklas Axell poängterar att trots att apoteken ofta får ta emot kritik när varor inte finns 

tillgängliga ligger nyckeln i leverantörs- och distributörsledet, som apoteken idag i regel 

inte själva styr. 

De kan välja att få läkemedlen levererade till egna centrallagret från distributörernas 

centrallager, men det är samma kostnad som att få det levererat direkt till lokala apoteket.  

Därav är den egna centrallagerlösningen inte rationell så länge de stora distributörerna 

finns som mellanled. Förvisso skulle det kunna öka servicegraden, men samtidigt finns det 

inte någon kostnadstäckning för den extra distributionskostnaden från egna centrallagret, 

menar Nicklas Axell. 

Varor som skall lagerföras på apotek har en beställningspunkt som automatgenererar 

ordrar via EDI mot distributören när lokala lagret nått en viss minimumnivå. Allt beräknas 

och styrs centralt, men apoteken kan lokalt överstyra. Nicklas Axell förklarar att man med 

detta system vill att apoteken lägger så lite tid som möjligt på varuförsörjningen, samtidigt 

som de ska ha en möjlighet att använda sin kundkännedom och fingertoppskänsla för att 

justera när det anses behövas. 

Schenker ansvarar för den fysiska hanteringen av det egna centrallagret. Nicklas Axell 

berättar dock att Apoteket i framtiden kommer låta Tamro sköta den fysiska hanteringen. 

Vi väljer nu ett samarbete med Tamro, mycket för att få synergier mellan den 

distribution som vi styr och den distributionen som läkemedelstillverkarna styr. […] 

Det är helt olika affärsmodeller, men vi har kunnat använda samma transportnät ut 

till butik. (Axell, 2013) 
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Vidare går Nicklas Axell in på de största utmaningarna med utformingen av logistiska 

systemet för receptbelagda läkemedel. Ett av de största problemen beskriver han som det 

faktum att Apoteket inte själva kan styra försäljningen. 

Tar vi egenvården som exempel, om en vara säljer dåligt så kan vi rea ut den eller vi 

kan göra en kampanj på den för att få fart på det [försäljningen]. Det kan vi aldrig 

göra på receptbelagda läkemedel. (Axell, 2013) 

Följaktligen måste Apoteket välja riskerna i allt högre grad framförallt då receptbelagda 

läkemedel kostar mycket, menar Nicklas Axell. Generikasystemet och periodens vara är 

ytterligare faktorer som försvårar utformningen av varuförsörjningen. Precis som Nicklas 

Axell förklarar vill de alltid eftersträva en jämn stabil efterfrågan för att kunna lägga 

prognoser och utforma ett effektivt logistikssystem. Detta är något som generikasystemet 

och periodens vara rubbar, varpå det uppstår fler restsituationer. 

I samband med frågan om utmaningar tar Nicklas Axell åter igen upp problematiken med 

de frekvenser och stopptider som man inte själv kan styra så länge de receptbelagda 

läkemedlen inte går via det egna centrallagret. 

Vidare diskuteras läkemedelsleverantörernas makt. Nicklas Axell bekräftar att makten 

ligger hos leverantörerna och att detta beror på att de har unika produkter som apoteken 

är tvungna, genom de regulatoriska kraven, att tillhandahålla till slutkund. Han förklarar 

att ur läkemedelsleverantörernas perspektiv är det enklast och billigast att gå via endast en 

kanal, medan apoteken ur sin kalkyl hellre vill sköta distributionen själva. 

Där vi kan förhandla [egenvård och parallellimport], där vill vi också distribuera. 

[…] Någon gång kanske det lossnar och blir en flerkanalsdistributionsmodell, men 

det kommer nog ta ett tag. (Axell, 2013) 

Nicklas Axell förklarar att det inte är omöjligt att förhandla fram nya stopptider och 

frekvenser med Tamro och Oriola, men att detta är kostsamt. Detta eftersom 

distributörernas priser baseras på transportslingor utlagda för samtliga apotek på 

marknaden och att en sådan förfrågan skulle bli en särskild dedikerad lösning för just 

Apoteket. 
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För att förtydliga de receptbelagda varornas roll ställs frågan till Nicklas Axell om hur stor 

vinsten är för dessa. Han bekräftar att de receptbelagda varorna främst lockar kunderna till 

apoteken, men att det är egenvårdsprodukterna som bidrar till största vinsten. 

8.4.3 Skillnader mot monopoltiden 

Vidare behandlar Nicklas Axell skillnaderna mot monopoltiden mer ingående. Regelverket 

för parallellimport har blivit friare än innan omregleringen, hävdar Nicklas Axell. 

Generikasystemet fanns även under monopoltiden, men uppföljningen från TLV har blivit 

striktare när det gäller att expediera ”rätt” generika snarare än att ge kunden den substans 

som finns i lager. 

Enkanalsdistributionen har precis samma struktur som under monopoltiden, med 

skillnaden att under monopoltiden gick 100 % av volymen (inklusive egenvård) via den 

kanalen, förklarar Nicklas Axell. Apoteket hade alltså inget eget centrallager på den tiden. 

Systemet med central varustyrning var något som Apoteket började se över 2–3 år innan 

omregleringen, som togs i drift efter omregleringen. De lokala apoteken arbetade alltså mer 

med lagerhanteringen och hade mer inflytande innan omregleringen, förklarar Nicklas 

Axell. 

Antalet apotek har ökat från 900 till 1300–1400 stycken totalt på marknaden. Nicklas Axell 

beskriver effekterna av detta: 

Vilket är positivt på tillgänglighetssidan om man tänker att du har större chans att 

du har ett öppet apotek nära dig. Å andra sidan gör ju det att receptbelagda 

sortimentet sprids ut på flera lager som det här ska tas ifrån. (Axell, 2013) 

Tidigare när det fanns färre apotek fanns det möjlighet att ha bredare sortiment eftersom 

varje apotek hade större kundkrets, menar Nicklas Axell. Det blir alltså för liten försäljning 

på vissa enskilda varor för att de ska kunna platsa i det lokala sortimentet. 

Vi har kämpat väldigt hårt för att hålla uppe servicegraden och har lyckats bra med 

det, tycker vi då. Men det blir ju svårare och svårare, och det kostar mer. (Axell, 

2013) 
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Nicklas Axell bekräftar att apoteken på den nya marknaden skulle behöva en kortare ledtid 

och en högre frekvens för att hålla samma servicegrad, utan att behöva höja 

kapitalbindningen i lager. Han förklarar även att största delen av det receptbelagda 

sortimentet fortfarande går via distributörerna Tamro och Oriola. 

I samband med omregleringen försvann även möjligheten för apoteken att returnera varor 

som inte längre efterfrågades. Nicklas Axell poängterar att själva kostnaden egentligen inte 

ligger hos den fysiska varan i sig. Det är snarare utvecklingskostnaden för (exempelvis 20 

års) forskning av läkemedlet som är knuten till produkten som genererar det höga priset. 

Därmed blir förlusten för läkemedelstillverkaren vid en retur av den fysiska varan betydligt 

lägre än apotekets inköpspris. Detta menar han har medfört att Apoteket i större 

omfattning får arbeta med att minimera riskerna för överlagring. Nicklas Axell förklarar att 

returmöjligheten förvisso var en sak som hade kunnat resultera i att apoteken överbeställt, 

men att det samtidigt var en bra regel för att hålla god tillgänglighet. En liten möjlighet till 

retur finns fortfarande, men då först när läkemedlet har passerat utgångsdatum. 

8.5 Sveriges apoteksförening 

8.5.1 Företagspresentation 

Sveriges apoteksförening bildades december 2009 och är en ideell förening som ska 

företräda branschen i olika branschintressen. Några av föreningens uppdrag är bland annat 

att agera i media, förhandla med beslutsfattare, utarbeta patientsäkerhet samt vara 

remissinstans i branschfrågor. Merparten av alla apoteksbolag är knutna till föreningen. 

(Sveriges Apoteksförening, 2013) 

8.5.2 Apoteksmarknaden före och efter omregleringen 
 

Respondent Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening 

Arbetsuppgifter Företrädare för apotekskedjorna vad gäller främst de politiska 

aspekterna. 

 

Inledningsvis beskriver Johan Wallér (2013b) situationen på apoteksmarknaden som diffus 

där det är svårt att säga hur relationerna mellan marknadens olika aktörer kommer att 
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utvecklas. Han fortsätter att beskriva marknadens historiska bakgrund. Monopolet har 

funnits i drygt 40 år som i sin tur har präglat många av de strukturer som existerar idag, 

förklarar Johan Wallér. Omregleringen beskriver han som ett politiskt värderingsstyrt 

beslut. Han förklarar vidare att det är vanligt förekommande i den allmänna debatten att 

olika intressenter hävdar att personer som ansvarade för utformningen av det nya 

regelverket glömde distributionsfrågan. Johan Wallérs teori är snarare att dessa ansvariga 

personer var mycket väl medvetna om vilken inverkan prismodellen skulle ha på 

distributionen och att det hela baserade sig på politiska avvägningar och strider om vilka 

förutsättningar som skulle råda på nya marknaden. 

Där var det kompromisser som var tvungna att göras. Framförallt var det Folk-

partiet och Centerpartiet som var väldigt bestämda i att den nya marknaden skulle 

stödja småföretagarreform, så att småföretagandet skulle vara möjligt. (Wallér, 

2013b) 

Johan Wallér fortsätter förklara att beslutsfattarna även hade Norge i bakhuvudet, där 

apoteksaktörerna blivit alldeles för starka och kunde ta ut allt för höga priser. Därav 

implementationen av generikasystemet för att hålla nere priserna, menar han. Johan 

Wallér bekräftar att den politiska tanken varit att medvetet behålla Oriola och Tamro för 

att erbjuda samma distribution till större apotekskedjor som för mindre enstaka apotek. 

Etableringshindren skulle vara så låga som möjligt för småföretagare. 

Vidare förklarar han att för att starta apotek ska man inte behöva vara farmaceut, därmed 

finns inget kompetenshinder. Du behöver endast ett tillstånd. Fri etableringsrätt råder där 

du får lokalisera ditt apotek var du vill. 

Det räcker med att ett apotek har ett tillstånd så kommer varorna till dig, det är bara 

att beställa. I all sin enkelhet så var ju det rätt smart [av de politiska besluts-

fattarna]. Och då hade vi ju en enkanalsdistribution [sedan tidigare] som man kunde 

utnyttja på det sättet. Det som jag tror att man inte tänkte på är vad [som] händer då 

i förlängningen av detta. Vad får vi för konsekvenser av att vi har lagt makten hos 

leverantörerna? (Wallér, 2013b) 
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Han förklarar att Tamro och Oriola hade en mycket tydligare roll under monopoltiden. Det 

han beskriver som ”rätt absurt” idag är att apoteken köper från distributörerna snarare än 

direkt från läkemedelsindustrin. Regelverken är tänkta att inte ge för stora fördelar åt 

apoteken samtidigt som det förhindrar aktörerna att fullt ut styra sin egen varuförsörjning, 

något som alla stora detaljister i regel vill göra, menar Johan Wallér. 

Johan Wallér påpekar att det är lätt att skylla på de stora distributörerna (Tamro och 

Oriola), men att det snarare är läkemedelsindustrin som har makten och styr hela 

varuförsörjningen. Distributörerna har endast en låg distributionsmarginal på 3 % vilket 

Johan Wallér beskriver som ”extremt låg” även i jämförelse mot andra marknader. Den låga 

marginalen beror främst på de stora volymerna där läkemedelsleverantörerna kan pressa 

distributörernas priser. Distributörerna som har leveransskyldighet tar i sin tur stora 

risker eftersom de måste leverera även till helt okända apoteksaktörer, menar Johan 

Wallér. Det finns en risk att ett visst apotek beställer hem ett stort lager och går i konkurs, 

varpå distributören riskerar att inte få betalt. Distributörernas skydd mot detta i dagsläget 

är att de kräver en bankgaranti från de små aktörerna, vilket blir ett slags substitut för att 

ha nära relationer med apoteket. Dessutom hävdar Johan Wallér att de små aktörerna även 

får problem eftersom de får betalt för sent från Landstinget (ersättningen för hantering av 

receptbelagda läkemedel). Det skapas alltså problem för de stora aktörerna eftersom de 

inte kan styra sin egen varuförsörjning, samt för de små aktörerna då de får ett 

problematiskt kassaflöde och kapitalanskaffning. 

Trots att konstruktionen var gjord för att skydda småföretagarna, så är konstruk-

tionen ett problem för småföretagarna. (Wallér, 2013b) 

Vidare beskriver Johan Wallér apoteksmarknaden som en blandekonomi där planekonomi 

har övertag över marknadsekonomi. Han menar dock att politikerna med omregleringen 

ville få ut något av marknadskrafterna. Om problemet under monopolet var att det fanns 

för få apotek hade politikerna helt enkelt kunnat lägga uppdraget på Apoteket att etablera 

fler och betala för detta. 

Men det ville man [staten] ju inte, utan man ville utnyttja marknadskrafterna för att 

få någonting [etablering av fler apotek] som man inte behövde betala för. Genom att 
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släppa marknaden fri, genom att liberalisera så långt det bara gick så skulle mark-

nadskrafterna själva se till att de målen man politiskt ville uppnå skulle uppnås. […] 

Och sen en massa skyddsåtgärder så att det inte skulle falla ihop. (Wallér, 2013b) 

Detaljistens ansvar, tillgängligheten av läkemedel, mot konsumenten blir dock försummat i 

detta regelsystem, menar Johan Wallér. Apoteken kan varken ställa krav på distributörerna 

eller läkemedelsleverantörerna, där leverantörerna alltid kommer eftersträva så billig 

distribution som möjligt på bekostnad av de stora apotekkedjornas möjlighet till smidig 

varuförsörjning. Johan Wallér förklarar att det för leverantören inte spelar någon 

avgörande roll vilken tid i veckan ett läkemedel blir sålt och det kommer bli sålt eftersom 

konsumenten har ett recept. För apoteket däremot spelar det en avgörande roll eftersom 

fördröjda leveranser resulterar antingen i dålig service åt konsumenten alternativt dyr 

hantering för att hålla höga säkerhetslager. 

Problemet är att politikerna är otroligt rädda för att ändra det här systemet för att 

det är så komplicerat. Ändrar man någon liten [parameter] här kan det få jättestora 

effekter [konsekvenser] som är svåra att förutse. Så man [politikerna] är rädd för att 

skruva i systemet och så säger man till oss [apoteksbranschen]: ”Det där får ni väl 

lösa i era affärsmässiga relationer!” [politikernas resonemang enligt Johan Wallér]. 

Men det var inte så det var tänkt. (Wallér, 2013b) 

Grundtanken var att apoteken enkelt skulle kunna beställa och att leveranskostnaden 

skulle ingå i priset utan att ytterligare kostnader tillkom, menar Johan Wallér. Han menar 

vidare att problematiken ligger i att det inte finns någon definition om vad som ingår i 

apotekens inköpspris (AIP) på receptbelagda läkemedel. Det enda som står är att AIP ska 

säkerställa en tillräcklig tillgänglighet på apoteksmarknaden, menar Johan Wallér. Detta 

kan precis som Johan Wallér poängterar leda till ytterst subjektiva tolkningar. Han menar 

att läkemedelsindustrin har tolkningsföreträde eftersom de enbart behöver se till att 

läkemedlen levereras, varpå det blir rationellt för läkemedelsleverantörerna att ställa de 

två distributörerna mot varandra för att sänka distributionskostnaderna. Detta resulterar i 

en marginal på endast 3 % för distributörerna och inte mycket lägre eftersom 

läkemedelsleverantörerna inte kan svälta ut distributörerna fullständigt. Distributörernas 
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enda möjlighet är att effektivisera och rationalisera egna flöden, varpå de väljer att inte 

utöka exempelvis leveransfrekvenser eller ändra stopptider, förklarar Johan Wallér. 

I tolkningsföreträdet om tillgänglighet följer läkemedelsleverantörerna via distributörerna 

gammal monopolpraxis om en leverans per dag under vardagar förutsatt att apoteken inte 

ligger olämplig till. Johan Wallér beskriver i följande citat de gamla strukturer som har 

överförts till dagens omreglerade bransch: 

De beslutade över beställningstider, stopptider. De ställ[de] krav på att kunna 

komma till logistiskt med lastkajer, varuceller och liknande. Makten ligger hos läke-

medelsindustrin via [Wallér lägger tyngd på ordet] deras hantlangare distributions-

företagen. (Wallér, 2013b) 

Johan Wallér bekräftar att problematiken ligger i att apoteken å ena sidan genom 

regulatoriska krav måste tillhandahålla ett visst receptbelagt läkemedel, samtidigt som det 

i många fall endast finns en leverantör av just den varan. ”Varje originalpreparat med 

patent är ju ett eget litet monopol.” (Wallér, 2013b) Trots att ett visst läkemedel inte längre 

är patentskyddat finns det ingen möjlighet för apoteken att förhandla, eftersom TLV 

bestämmer vilken generika som är periodens vara. ”Så länge det inte finns några val, så 

länge du inte kan ställa olika parter mot varandra så har du ingen förhandlingsposition.” 

(Wallér, 2013b) 

Distributörerna kan absolut tänka sig att utöka leveranserna till apoteken, menar Johan 

Wallér. Problemet är bara att någon måste betala för det. Läkemedelsleverantörerna är inte 

intresserade av detta eftersom de, precis som tidigare nämnts, inte påverkas nämnvärt av 

när i veckan ett läkemedel levereras. Här kommer Johan Wallér åter igen in på den diffusa 

definitionen av vad som faktiskt ska ingå i apotekens inköpspris. ”Regelverket stör 

marknadskrafterna, vilket gör att vi får en massa negativa effekter i systemet.” (Wallér, 

2013b). Samtidigt hävdar Johan Wallér att apoteksbranschen inte alls vill definiera AIP 

tydligare, eftersom det då skulle innebära att politikerna skulle styra priserna fullständigt. 

Han menar att man snarare bör ta bort definitionen på AIP helt och låta marknadskrafterna 

förhandla fram priserna. Från samhällets sida bör det endast ställas krav på slutleveransen, 

menar Johan Wallér. Det fanns enligt Johan Wallér planer att ge apoteken förhandlingsrätt 
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på generika, men att detta togs bort med erfarenheter från Norge (där apoteksaktörerna 

blev för starka) och småföretagarfrågan (där små apoteksaktörer inte skulle ha möjlighet 

att förhandla med stora läkemedelsleverantörer). För att kompensera apoteksaktörerna för 

förlorad förhandlingsrätt släppte staten via omregleringen på reglerna förknippade med 

parallellimport, förklarar Johan Wallér. 

Så länge vi har en tredjepartsfinansiär [staten] så blir det komplicerat. […] Staten 

har ett helt legitimt skäl att lägga sig i den här affären. (Wallér, 2013b) 

Eftersom läkemedel är en viktig samhällsfunktion måste staten fortfarande ha kontroll 

över vissa delar av läkemedelsförsörjningen, menar Johan Wallér. Frågan är bara vilken roll 

staten ska ha i sin kontrollfunktion. Staten kan ställa krav på att patienten får det denne 

behöver eller gå in och direkt styra en viss relation. Det är viktigt för politikerna att få ut så 

mycket som möjligt till så låg kostnad som möjligt, hävdar Johan Wallér. Genom detta 

förfarande får skattebetalarna ut maximal nytta för varje skattekrona och politikerna 

väljarstöd. 

Och det här är den diskussionen som pågår på alla läkemedelsmarknader i hela 

världen. Hur kan du [staten] vara trygg med att du inte betalar för mycket och får ut 

så mycket läkemedel som möjligt för pengarna? (Wallér, 2013b) 

Johan Wallér frågas ut angående utspädningseffekten av servicegraden som bör ske när 

apoteken blir fler samtidigt som andra variabler hålls någorlunda konstanta, där 

befolkningen varken ökar eller blir mer sjuk. Med andra ord minskar kundkretsen per 

apotek vilket även borde minska förutsättningarna för att hålla lika brett varulager utan att 

resultera i högre kapitalbindning. Johan Wallér tror inte att så är fallet, dock menar han att 

det är mer troligt att det blir en utspädningseffekt vad gäller farmaceutiska kompetensen 

per apotek. Av de totalt sett ca 15 000 förskrivningsbara artiklar har inget lokalt apotek 

någonsin haft ett fullständigt sortiment, förklarar Johan Wallér. De få riktigt stora lokala 

apoteken hade kanske som mest 6000 receptbelagda artiklar. Han menar att ett 

normalapotek idag har runt 3000 – 4000 receptbelagda artiklar. Johan Wallér nämner som 

exempel ett lokalt apotek som har just detta antal artiklar och samtidigt 100 % 

tillgänglighet, då de vet vilka kunder de har och vad dessa efterfrågar. De lågfrekventa 
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varorna kommer aldrig och ska aldrig ligga på lokala apoteken, menar Johan Wallér. Det är 

snarare kännedom om kundkretsen som ska bidra till att öka servicegraden i form av 

direktexpediering. 

Mätningar har gjorts av servicegraden, bland annat statliga utredningen Pris, tillgång och 

service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, som säger att service-

graden ligger på ungefär samma nivå som under monopolet (se 8.6 Rapporter om 

tillgänglighet och servicegrad), möjligen marginellt lägre, enligt Johan Wallér. 

Bilden utav att vi har en massa apotek som har tomt på hyllorna är otroligt felaktig. 

Det är snarare så att vi har massa apotek där bara är smockat med läkemedel, men 

det råkar ibland vara fel varumärke. 10 olika varor, men just den här månaden är 

det den [Wallér lägger tyngd vid ordet] varan som man har utsett till månadens 

[periodens] vara. (Wallér, 2013b) 

Periodens vara resulterar i en otrolig utmaning rent logistiskt varje månad, förklarar Johan 

Wallér. Han håller med om att ett slags 80–20-förhållande råder, där 80 % av kunderna 

ändå bara efterfrågar 20 % av varorna, varpå det inte blir någon direkt märkbar 

utspädning av servicegraden. Det blir alltså för apoteken fullt rationellt att precis som 

innan monopolet lokalt lagerföra de mest frekventa artiklarna, med viss lokal korrigering 

beroende på kunderna. Enligt Johan Wallér anser journalister ofta att apoteken borde kasta 

ut all egenvård och öka det receptbelagda sortimentet. Detta skulle dock inte leda till en 

märkbart högre servicegrad, endast en oproportionerligt högre lagerhantering (om ett 

apotek exempelvis lokalt lagerför ett dyrt läkemedel som endast efterfrågas en gång per 

år). Vidare utreds de journalister som hävdar att servicegraden har minskat markant: 

Förmodligen har man läst konsumentverkets undersökning om kundernas 

förtroende för apotek. Där man svarade tidigare 97 % hade förtroende och nu 77 %. 

Den frågan handlar om kundnöjdhet. (Wallér, 2013b) 

Precis som Johan Wallér poängterar i följande diskussion skall dessa siffror, som kan bero 

på en mängd olika faktorer, inte förväxlas med servicegrad. Problematiken ligger snarare i 

att media tar upp ämnen som Johan Wallér beskriver som ”vulgärpolitiska”. D.v.s. man för 

ett resonemang om att man har bytt ut läkemedel mot egenvård som exempelvis smink och 
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hävdar att detta har försämrat servicegraden, samtidigt som servicegraden i själva verket 

tycks vara oförändrad precis som rapporterna visar (se 8.6 Rapporter om tillgänglighet och 

servicegrad). Johan Wallér menar även att det finns ett naturligt incitament för apoteken 

att hålla en hög servicegrad på receptbelagda läkemedel för att inte förlora sina kunder till 

andra apotek.  

Johan Wallér beskriver slutligen komplexiteten med apoteks- och läkemedelsmarknaden 

till skillnad från en enkel köpar- och säljarrelation. ”Lägger man endast till en [Wallér 

lägger tyngd vid ordet] part ökar komplexiteten [för den marknaden] exponentiellt.” 

(Wallér, 2013b) Johan Wallér menar vidare att apoteksmarknaden har omreglerats 

samtidigt som distributionsmarknaden inte har omreglerats, där dessa två marknader inte 

synkroniserar med varandra. Han beskriver effekten av den statiskt satta kostnaden för 

distributionen, samtidigt som fler apotek på den nya omreglerade marknaden behöver 

leveranser. 

Du har en [läkemedels]industri som styr över marginalen. De kommer inte att vilja 

betala mer, men du ska ha fler lastbilar som ska åka till fler ställen [apotek]. Vem är 

det som kommer att få lida för den effektivitetsnedsänkningen som de måste göra i 

systemet? Det kommer bli apoteken. (Wallér, 2013b) 

8.6 Rapporter om tillgänglighet och servicegrad 

Statens Offentliga Utredningar (2012:75) har utformat rapporten Pris, tillgång och service – 

fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden som till stor del analyserar och 

sammanfattar resultat från andra rapporter. I rapporten hävdas att direktexpedierings-

graden (servicegraden) i dagsläget är oförändrad vid jämförelse med hur den såg ut innan 

omregleringen. Detta baseras delvis på underlag från Apoteket under perioden från början 

av 2009 till mitten av 2011 som visar på en relativt jämn servicegrad på 93–94 %. Detta 

resultat ligger i linje med de slutsatser som TLV (dnr 2550/2011) drog i sin rapport. 

Rapporten från TLV tar i sin tur upp siffor, baserade på pinnstatistik från ett urval apotek, 

inlämnad av Sveriges Apoteksförening i maj 2011 där servicegraden definieras som direkt-

expediering. Resultatet av den undersökningen var 94 % servicegrad för generika och 96 % 

för originalläkemedel. 
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I rapporten drar även TLV (dnr 2550/2011) slutssatser om en försämring av kundernas 

upplevda servicegrad där förklaringen är att bristsituationer tycks hanteras annorlunda 

idag jämfört med innan omregleringen. Statskontoret (2013:7) menar i sin undersökning 

att tillgängligheten har uppmärksammats mer efter omregleringen och därmed har även 

kundernas förväntningar på den ökat. Även 24-timmarsregeln kommuniceras ut till 

allmänheten på ett sätt som inte skedde under monopoltiden. SOU (2012:75) skriver att 

Apoteket före omregleringen, via sitt gemensamma affärssystem ATS, kunde se lagersaldo 

på andra apotek och föreslå det för kunden om lokala apoteket inte själva kunde 

direktexpediera ett visst läkemedel. 

I dag finns inte något sådant gemensamt söksystem, eftersom apoteksbranschen 

numera består av ett flertal olika aktörer och det inte uppställts något krav på ett 

sådant system. (SOU, 2012:75) 

Enligt Sveriges Apoteksförening (2011a) finns det dock en gemensam bransch-

överenskommelse, där man via telefon kontaktar andra apotekskedjor vid behov. SOU 

(2012:75) menar i sin utredning att apoteksaktörerna inte tycks ha gjort någon egen 

uppföljning av huruvida branschöverenskommelsen följs. Dock hävdar utredarna att deras 

egen undersökning tyder på att ”[…] apotekspersonalen i stor utsträckning följer bransch-

överenskommelsen och vidtar en rad olika åtgärder för att hjälpa kunden när läkemedlet 

inte finns i lager.” (SOU, 2012:75). Statskontoret (2013:7) har genomfört egna enkät-

undersökningar vad beträffar branschöverenskommelsen där de drar slutsatsen att den 

följs i relativt hög grad (se Bilaga 2). De hävdar även att en försämring av kontakten med 

närliggande apotek har skett sedan omregleringen, främst på grund av att de olika apoteks-

aktörerna saknar ett gemensamt saldosöksystem likt Apotekets affärssystem ATS som 

tillämpades under monopoltiden. SOU:s (2012:75) förslag är att Apotekens Service tar fram 

ett gemensamt söksystem som gör det möjligt att se var en viss efterfrågad vara finns 

tillgänglig oavsett vilken apoteksaktör. Deras tanke är att apoteksaktörerna ska rapportera 

in sin tillgänglighet till Apotekens Service. I dagsläget arbetas det på ett gemensamt 

söksystem för tillgänglighet och det bekräftas av Tuks (2013b) att Apotekens Service inte 

kommer att sköta uppbyggnaden och driften av systemet. 
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Sveriges Apoteksförening tar fram det gemensamma söksystemet eftersom de, via 

sina medlemmar [apoteken], har information om lagersaldon. Denna information 

besitter inte Apotekens Service. (Tuks, 2013b) 

Enligt Wallér (2013a) kommer kunderna genom fass.se och sverigesapoteksforening.se få 

konkurrensneutral information, som uppdateras löpande, om var läkemedel finns 

tillgängliga. Det gemensamma söksystemet förväntas vara tillgängligt för kunderna under 

första halvåret 2014. 

Regeringens förslag (2008/09:145) ämnade bibehålla kompetensen i samband med 

apoteksomregleringen. Här hävdar dock Statskontoret (2013:7) att antalet anställda per 

apotek har minskat, samtidigt bör nämnas att även antalet kunder per apotek har minskat i 

takt med att apotekens antal ökat. Wallér (2013b) hävdar att det troligen kan ha skett en 

utspädning av den farmaceutiska kompetensen när antalet apotek ökat. Här menar 

Konsumentverket (2011:9) att det har skett en försämring av konsumenternas syn på 

apotekspersonalens kompetens. De tar dock upp att detta skulle kunna förklaras av 

personalens minskade möjligheter att undersöka lagersaldon hos apotek som tillhör 

konkurrerande kedjor. 

9 Analys 

9.1 En jämförelse av varuförsörjningen före och efter omregleringen 

Nedan följer en analys av varuförsörjningen före och efter omregleringen. Empiri i denna del 

härstammar främst från de fyra första frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1). Primära 

respondenter i denna del är Anna Ahlberg, Nicklas Axell och Björn-Erik Sundström. 

9.1.1 Apoteket 

Innan omregleringen gick all distribution via Tamro och Oriola. Skillnaden idag är att viss 

del av produkterna går via Apotekets centrallager. Det är främst egenvård och 

parallellimporterade receptbelagda läkemedel som går via det egna centrallagret. Den 

största andelen receptbelagda läkemedel går således fortfarande via de två distributörerna, 

det som kan beskrivas som en sorts enkanalsdistribution. Apoteket har gjort ett försök att 
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öka servicegraden gentemot konsument genom att låta produkterna gå via sitt eget lager. 

Samtidigt ökar därmed logistikkostnaderna, enligt den Logistiska målmixen. Genom att ha 

kontroll över sin egen logistik kan Apoteket själv bestämma hur logistikprocesserna ska 

utformas. Samtidigt berättar Nicklas Axell att det inte skulle finnas någon kostnadstäckning 

för de ökade logistikkostnaderna. Detta eftersom leverans tycks ingå i apotekens 

inköpspris (AIP), en logistikkostnad som inte går att påverka. 

En annan skillnad mot monopoltiden är tolkningen av 24-timmarsregeln. Tidigare var 

tolkningen att distributörerna skulle tillhandahålla produkten inom 24-timmar. Nu verkar 

tolkningen vara att apoteket ska kunna tillhandahålla receptbelagda läkemedlet inom 24-

timmar efter det att konsument efterfrågat det. Det ställer betydligt högre krav på logistik-

processen. Enligt logistiska målmixen skulle detta högre krav på servicegrad även betyda 

högre logistikkostnader (mer frekventa leveranser) eller kapitalbindning (större lager), 

kostnader som redan idag finns statiskt inräknade i enkanalsdistributionen. 

Ytterligare en skillnad mot monopoltiden är att parallellimporten blivit friare, där läke-

medel går via Apotekets centrallager istället för de två stora distributörerna. Det kan vara 

ett sätt att få möjlighet att styra leveransprocessen i egen regi och därmed även de för-

knippade kostnaderna, varpå Apoteket får en större möjlighet att konkurrera via logistiken. 

En av svårigheterna med enkanalssystemet är stopptiderna. I dagens läge ligger makten 

över bestämmandet av stopptiderna hos Oriola och Tamro. Avsaknaden av möjlighet att 

påverka stopptiderna kan tänkas ge en högre kapitalbindning för Apoteket om de måste 

lagerföra fler produkter i butik för att säkerställa en god servicegrad. Samtidigt kan det 

vara ett motsatt förhållande för läkemedelsbolagen vad gäller kapitalbindningen, som i sin 

tur kan tänkas få lägre logistikkostnader då de endast behöver skicka varor till Tamro eller 

Oriola, snarare än flera aktörers olika lagerpunkter. 

Lagret är förlagt mestadels i butiken, förutom de parallellimporterade produkterna som 

kan lagerföras i centrallagret. Med koppling till Logistiska målmixen kan det här förväntas 

ge ökad kapitalbindning om servicegraden ska vara så pass hög att butiken ska klara av att 

hålla 24-timmarsregeln när stopptiderna inte går att påverka. Logistikkostnaderna verkar 

vara förhållandevis låga för apoteksaktörerna då Tamro och Oriola sköter distributionen 
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där distributionskostnaden ingår i apoteksaktörernas inköpspris. Tamro och Oriola har i 

sin tur endast runt 3 % marginal på distributionstjänsten och måste därmed uppnå 

effektivitet genom skalfördelar. Samtidigt är det svårare för apoteksaktörerna att styra 

över logistikkostnaderna då de är statiskt inkluderade i inköpspriset. 

Det finns givna beställningspunkter i lagersaldot, varpå beställningen sker automatiskt 

direkt till distributören via EDI. Beställningspunkter verkar styras mestadels centralt, men 

de enskilda butikerna har möjlighet att påverka parametrarna genom sina erfarenheter. 

Till synes har ingen direkt förändring skett sedan monopolet. Det kan givetvis vara så att 

tekniken förfinats och ändrats men inget som nödvändigtvis behöver ha med omregler-

ingen av marknaden att göra. 

9.1.2 Kronans droghandel 

I överensstämmelse med den gamla distributionsstrukturen beställer Kronans Droghandel 

sina receptbelagda läkemedel via distributörer som Tamro och Oriola. Likt Apoteket verkar 

ett stort problem vara att inte kunna bestämma leveranstider och stopptider. Ahlberg 

berättar att det givetvis finns möjligheten att säga upp kontrakten med distributörerna, 

men att alternativen är få. Det framgår även att ingen ersättning fås då leveranserna inte 

överensstämmer med avtalen. 

Egna lagren är lokalt placerade hos de egna butikerna, i enlighet med det gamla monopol-

systemet. Lokalt verkar varje butik ha möjlighet till stor påverkan av beställningar, men 

ambitionen är att i framtiden sköta detta centralt, via ett lageroptimeringssystem, för att ge 

butikspersonalen mer tid för kundservice. Det går med andra ord att skönja en utveckling 

mot kundorientering i enlighet med teorierna. Detta är troligen en följd av aktörernas 

marknadsorientering efter omregleringen. Kronans syn verkar vara att kompetensen om 

vilka produkter som säljer mest finns lokalt där personalen ”känner” sina kunder. Det kan 

vara ett sätt att kringgå problematiken med distributörernas styrda leveranstider, vilket 

kan kopplas till tankarna om att byta lager mot information. 

9.1.3 Apotek Hjärtat 

Distributionen av receptbelagda läkemedel ser i stort likadan ut som på monopoltiden för 

Apotek Hjärtat, d.v.s. enkanalsdistribution via Oriola och Tamro. Dock har Hjärtat en 
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strategi och vision om att sköta all varuförsörjning i egen regi. Idag har Hjärtat ett central-

lager förlagt i Norrköping. Detta kan vara ett steg i enlighet med teorierna om att logistiken 

blir allt viktigare som konkurrensmedel.  Nu är det främst egenvårdsprodukterna samt de 

parallellimporterade produkterna som distribueras via Norrköping. Ambitionen verkar 

dock, som nämnt, vara att alla produkter ska gå via Norrköpingslagret. Detta är en strategi 

som enligt Björn-Erik Sundström har funnits med sedan ett tidigt skede i bolagets historia 

och som kan kopplas till Logistiska målmixen, där avvägningar görs för att bestämma en 

strategi för den egna varuförsörjningen som matchar affärsidén. I den Logistiska målmixen 

är det svårt att uppnå alla tre kriterier samtidigt, utan avvägningar mot varandra får ofta 

göras. I det här fallet verkar Hjärtat se en möjligt högre logistikkostnad till förmån för lägre 

kapitalbindning och samtidigt kunna ha kontroll över sin egen varuförsörjning. En av 

tankarna Hjärtat har är att bara en lastbil ska behöva anlända varje dag till varje butik. Det 

minskar logistikkostnaderna mot dagens läge då oftast minst tre lastbilar anländer (en från 

Oriola, en från Tamro samt en från det egna lagret).  Ytterligare en aspekt med strategin att 

ha ett eget lager är att, med kopplingar till teorierna om den fria marknaden, kunna ställa 

högre krav på läkemedelstillverkarna. Dessa krav är idag svårare att ställa gentemot 

läkemedelsleverantörerna då lagstiftningen bestämmer vilken generika som ska säljas på 

marknaden samt att strukturen i distributionsledet redan är förutbestämt. 

Likt de andra apoteksaktörerna måste Hjärtat förhålla sig till redan fastlagda stopptider 

från distributörerna. Stopptiderna är förlagda på olika tider av dygnet beroende på var 

apoteket är placerat geografiskt. I vissa fall är stopptiden förlagd innan butiken ens har 

öppnat. Det medför att det inte ens finns en teoretisk möjlighet att klara 24-timmarsregeln. 

Det verkar finnas liten möjlighet för Hjärtat att ändra stopptiderna för att passa dagens 

marknad, så länge man inte betalar distributörerna för denna tilläggstjänst. Precis som i de 

andra apoteksaktörernas fall finns det inte kostnadstäckning för detta. 

Butikerna sköter själva beställningarna, men har olika hjälpverktyg att tillgå. Här skiljer sig 

Hjärtat en aning från övriga aktörer där Kronan går mer mot centralstyrning av butiks-

lagren och Apoteket redan idag är primärt centralstyrt med möjlighet för personalen att 

korrigera beställningsparametrarna lokalt. Likt de andra apoteksaktörerna har därmed 

även Hjärtats butiker möjlighet till bestämmande av lagernivåparametrarna, med 
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skillnaden att detta utgör Hjärtats främsta strategi i dagsläget. Precis som tidigare nämnt 

går det här att göra kopplingar till teorierna om att byta lager mot information som butiks-

personalen besitter. 

9.2 Monopol och marknad 

Denna analys baserar sig främst på intervjuer med Jonas Mjöbäck och Johan Wallér. Fokus 

ligger på sista frågan i intervjuguiden (se Bilaga 1). 

I enlighet med den fria marknadens pris, där utbud och efterfrågan ska avgöra produktens 

pris, är apoteksmarknaden mer komplex än vad den teorin syftar till. Apoteksbolagen 

verkar ha ytterst liten möjlighet att påverka inköpspriset och försäljningspriset som redan 

är förutbestämda. Makten verkar snarare ligga hos läkemedelsleverantörerna. Enligt Johan 

Wallér bestämmer läkemedelsleverantörerna sitt pris så fort de har fått ett godkännande 

av läkemedelsverket. Samtidigt bekräftas Lindbloms tankar om att en helt fri marknad är 

svår att uppnå då politiska beslut och inbördes monopol (patentskyddade varor och 

periodens vara) begränsar. Av den anledningen är det svårt att göra några jämförelser med 

Adam Smiths tankar om prismekanismen i en fri marknad eftersom subvention av staten 

ingår i det totala priset. I enlighet med konsumentmakten i Porters modell ges 

konsumenten liten möjlighet till påverkan i form av att välja andra läkemedel med samma 

effekt. Detta på grund av patentskyddade produkter och periodens varor av generika som 

begränsar konsumentens val. De kan förvisso välja mellan olika apotek, men det är inget 

som påverkar läkemedelsleverantörernas maktställning. 

Periodens vara påverkar dessutom apoteksaktörernas valmöjligheter vid inköp. TLV 

beslutar vilket varumärke som är periodens vara och det verkar försvåra apotekens 

möjligheter att ställa krav på leverantören om priser. Här kan kopplingar göras till Porters 

ena konkurrenskraft som handlar om leverantörsmakten. Det verkar således finnas ett 

övertag i maktbalansen för leverantör över köpare. Statens grundtanke med periodens 

vara verkar initialt ha varit att erbjuda den billigaste generikan till konsument. Detta tycks 

dock ha fått motsatta effekter där apoteksaktörerna lämnats med en extra komplicerad 

varuförsörjning, samtidigt som priserna eventuellt kunde ha blivit ännu lägre om Sveriges 

Apoteksförenings prismodell hade använts (se Bilaga 5). 
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Vidare i Porters tankar om substitut på marknaden ges här ytterst få möjligheter i form av 

att konkurrera med olika produkter med likartade egenskaper på marknaden. Visserligen 

finns det substitut på marknaden, men på grund av regulatoriska krav (periodens vara) kan 

kunderna inte vid alla tillfällen välja ett av dessa. Här kan tilläggas att även de patent-

skyddade läkemedlen ger ett högre pris än om det varit generika. Ett patentskydd kan 

verka i ungefär 20 år, vilket naturligt leder till att priserna blir högre än om det funnits 

substitut för det läkemedlet på marknaden. Samtidigt finns det fördelar med patent då 

läkemedel är behäftat med dyra forsknings- och utvecklingskostnader (FoU), vilket det 

högre priset ämnar täcka. Utan patent finns en överhängande risk att ingen läkemedels-

leverantör vill utveckla nya läkemedel om det inte finns täckning för dessa kostnader. Här 

kan kopplingar göras till teorier om den innovationstrygghet som ett monopol förväntas ge. 

Apoteksmarknaden består av många och komplicerade regulatoriska krav som styrs och 

kontrolleras av många olika intressenter. I regeringens proposition framgår det att 

sänkning av inköpspriser inte verkade vara något huvudsyfte för omregleringen. Där kan 

Hildebrandts tankar om att monopol kan medföra skalfördelar gentemot den fria mark-

naden relateras. Nu verkar det till synes som om stordriftsfördelarna finns kvar på den nya 

marknaden då Tamro och Oriola köper av läkemedelsleverantörerna, varpå den gamla 

strukturen ligger kvar bakom den nya konkurrensutsatta marknaden. 

Regeringen ville stödja småföretagarna och låta de små aktörerna verka på marknaden 

med samma förutsättningar som de stora aktörerna. Johan Wallér menar att tanken var att 

göra det enkelt för småföretagare att starta apotek genom den fria etableringsrätten så 

länge du som handlare uppfyllde de regulatoriska kraven. Det skulle även vara enkelt att 

lägga sin beställning, varpå enkanalsdistributionen från monopolet utnyttjades där alla 

aktörer fick samma förutsättningar. Detta tycks dock ha medfört problematik både för 

stora och små apoteksaktörer. De stora aktörerna får svårigheter att bedriva egen varuför-

sörjning. De små aktörerna i sin tur får svårt att anskaffa kapital eftersom distributörerna, 

som är tvungna via de regulatoriska kraven att leverera till alla apoteksaktörer med 

tillstånd, oftast kräver bankgarantier för sin egen säkerhet. Om inte detta tvång i 

kombination med fri etableringsrätt hade existerat hade inköpare och en större mängd 

konkurrerande leverantörer, istället för bankgarantier, kunnat bygga upp relationer av 
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samförstånd och tillit på ett helt annat sätt. Problematiken ligger här i att distributörerna 

tycks se läkemedelsleverantörerna som sina kunder snarare än apoteken. Detta beror i sin 

tur på att leverantörerna besitter makten och inte är direkt beroende av apoteken, utan 

snarare tvärt om. Här uppstår en problematik med teorier om att syftet med regelstyrda 

marknader är att skydda konsumenten, som till synes inte alls tycks gynnas av detta. 

Porters krafter blir snarare mer lämpliga för att beskriva läget på marknaden där leveran-

törernas makt har skapat problem för apoteksaktörerna som fokusobjekt i modellen. Johan 

Wallér antyder hur komplex en marknad blir om man endast adderar en extra aktör 

förutom köpare och säljare. Här är staten adderad, som dessutom tycks ha mål som blir 

motstridiga och i slutändan tycks motverka sig själva. Samtidigt begränsar regeringens 

beslut teorierna om den fria marknaden och att marknadspriset ska avgöra eftersom 

apotekens utförsäljningspris (AUP) bestäms av TLV. Denna priskontroll finns eftersom 

samhället betalar delar av de receptbelagda läkemedlen. Detta ligger mer, som tidigare 

nämnt, i linje med Lindbloms tankar om att en fri marknad är svår att uppnå när lagar och 

statliga beslut blockerar. 

Regeringen beslutade om att gynna småföretagarna som utgör ungefär 10 % av apoteks-

butikerna både vad gäller antal butiker och omsättning (se Bilaga 3 och 4 för att se dessa 

förhållanden). Apoteksgruppen är inte inräknad i siffran eftersom kedjan drivs med 

gemensamma skalfördelar i likhet med andra stora aktörer, även om kedjan består av 

småföretagare. Detta genererar svårigheter att i enlighet med teorierna använda logistiken 

som ett konkurrensmedel. Här ses istället en hel bransch som mer eller mindre är låsta till 

samma gamla monopolstruktur vad gäller varuförsörjningen av receptbelagda läkemedel, 

med undantag för parallellimporten. Förändringsbenägenheten verkar dock finnas hos de 

undersökta aktörerna, men begränsas tydligt av de nuvarande regelverken. Här verkar det 

till synes som att viljan av att förändra logistiken är större än rädslan av att någon 

konkurrent tar efter innovationerna. Teorierna om att konkurrensutsättning ökar innova-

tionerna tycks till synes dominera apoteksmarknaden. Nicklas Axell berättar att Apoteket 

kan ta en ökad logistikkostnad så länge det finns kostnadstäckning för denna. Med andra 

ord skulle Apoteket med den andel de idag betalar för distributionen, som ingår i 

inköpspriset, kunna få ut ett större värde för de investerade pengarna om centrallager och 
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distribution därifrån istället bedrevs i egen regi. Anna Ahlberg på Kronans Droghandel ser 

gärna en varuförsörjning i egen regi med ökad kontroll. Som tidigare nämnt arbetar Hjärtat 

med att bygga sin egen varuförsörjning för att utmana det gamla systemet. 

Apoteksbolagen verkar kunna tänka sig högre logistikkostnader i enlighet med logistiska 

målmixen för att sänka kapitalbindningen. Precis som Statskontorets rapport säger kan 

dyra läkemedel binda mycket kapital, samtidigt som returmöjligheterna försvårats. Det kan 

vara faktorer som leder till att effektiv logistik får en ökad betydelse för konkurrensen och 

lönsamheten. Det tycks råda samstämmighet bland respondenterna om att det finns 

ungefär 15 000–16 000 stycken utskrivningsbara läkemedel i Sverige och att ett normal-

apotek lagerför ca 3000–4000 stycken av dessa. Vidare diskuteras det med Johan Wallér på 

Sveriges Apoteksförening om att det tycks stämma överens med 80–20-regeln där 80 % av 

konsumenterna efterfrågar 20 % av sortimentet. Detta överensstämmer med ungefär 3000 

högfrekventa artiklar av totalt 16 000 antal artiklar. Johan Wallér för vidare diskussionen 

om att lågfrekventa läkemedel förekommer i butikslagret men att det oftast lagerförs 

centralt och tas hem på beställning. En butik kan ha ungefär 20 % av sortimentet i lager 

men samtidigt ha närmare 100 % tillgänglighet om den lokala butiken "känner" sina 

kunder, menar Johan Wallér. Här kan åter igen, utöver koppling till 80–20-regeln, även en 

koppling till logistiska målmixen och tankarna om att fysiskt lager kan bytas ut mot 

information göras. Genom att ha kunskap om vilka behov konsumenterna har kan 

apotekets lager anpassas efter de mest högfrekventa produkterna som efterfrågas oasvsett 

om de är dyra och generellt ovanliga. Då borde riskerna med hög kapitalbindning kunna 

minskas. 

9.3 Försämring av servicegrad och tillgänglighet? 

Denna analys baserar sig främst på de myndighetsrapporter som sammanställts i avsnitt 8.6 

Rapporter om tillgänglighet och servicegrad. 

Det kan via flertalet rapporter konstateras att servicegraden inte tycks ha försämrats, 

snarare har den geografiska tillgängligheten förbättrats. Det verkar däremot som att 

kundernas syn på tillgängligheten i vissa avseenden har minskat. Här har apotekens möjlig-

het att se lagersaldon i andra apotek försämrats till skillnad från monopoltiden då samtliga 
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apotek hade ett gemensamt affärsystem genom vilket personalen kunde genomföra 

saldosökningar i andra butiker. På den här fronten arbetar dock Sveriges Apoteksförening 

med att utveckla ett saldosökningssystem där konsumenten själv har tillgång till helt 

konkurrensneutral information om apotekens lagersaldon, oavsett aktör. Det finns även en 

tanke om att apotekspersonalens farmaceutiska kompetens har varit föremål för en 

utspädningseffekt när antalet apotek ökat. Det går därmed även att göra kopplingar till 80–

20-regeln där det kan tänkas att apotekspersonalen inte hunnit lära känna sina kunder lika 

bra när kunderna har förflyttats geografiskt till nya apotek. Med andra ord en, åtminstone 

temporär, minskad möjlighet för apotekspersonal att byta information mot lager. Eftersom 

receptbelagda läkemedel i många fall utgör en hög kapitalbindning samt en låg avkastning 

är inte nödvändigtvis stora lager ett möjligt alternativ för att motverka detta potentiella 

fenomen.  
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10 Resultat 

I analysen kunde det konstateras att apoteksaktörernas centrallager i dagsläget främst 

hanterar egenvårdsprodukter och parallellimporterade receptbelagda läkemedel.

 

Merparten av den totala volymen går fortfarande, likt monopoltiden, från de stora 

distributörerna Tamro och Oriola. 
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Figur 8. Varuflöden för receptbelagda läkemedel under monopoltiden. Källa: Egen bild. 
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Figur 9. Varuflöden för receptbelagda läkemedel i dagsläget efter omregleringen. Parallellimporten har ökat, 
samt att Apoteket och Apotek Hjärtat har skaffat egna centrallager. Källa: Egen bild. 
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Servicegrad 

Figur 10. 
Apoteksaktörernas mål. 
Förändringarna är inte 

skalenliga, endast 
principiella. Källa: 

Lumsden, 2012; Egen 
bearbetning. 

24-timmarsregeln tycks sedan omregleringen fått en hårdare 

tolkning, samtidigt som den har kommunicerats ut till 

konsumenter och uppmärksammats mer, till skillnad från under 

monopoltiden. Returmöjligheterna för inköpta varor har 

dessutom försämrats. Detta i kombination med att stopptiderna 

sätts statiskt av distributörerna i det kvarlevande enkanal-

systemet skapar problem för apoteksaktörerna att uppnå 

kraven. Apoteksaktörerna vill som lösning på problematiken 

sköta centrallager i egen regi där de själva kan välja stopptiderna 

för sina apoteksbutiker. I den logistiska målmixen borde detta 

betyda en ökning i servicegrad och logistikkostnader, samtidigt som kapitalbindning 

genom kortare ledtider och effektivare lagerstyrning minskar (se Figur 10). Detta skulle 

kunna ge aktörerna möjlighet att själva styra logistiska målmixens samband i högre grad. 

Det kunde ses en tendens av en, åtminstone temporärt, utspädd kompetens. Detta är något 

som potentiellt minskar möjligheten att utnyttja 80–20-förhållandet, där lager kan bytas 

mot information. Med andra ord personalens kännedom om kunderna som resulterar i att 

trimma butikslager till att endast innehålla de mest högfrekventa läkemedlen, samtidigt 

som mer lågfrekventa varor lagerförs centralt. Detta skulle kunna generera en minskad 

kapitalbindning utan märkbar påverkan på servicegrad och logistikkostnader. Det som kan 

konstateras är att samtliga apoteksaktörer visar tillit till sin personal genom att ge dem 

möjlighet att påverka beställningsparametrarna. Det bör med andra ord finnas en 

kompetens där butikspersonalen ”känner” sina kunder. Däremot kan förflyttningen av 

kunder till följd av ökningen av antalet apotek temporärt ha rubbad butikernas vetskap om 

kunderna och deras behov. 

Servicegraden tycks dock inte ha förändrats märkbart, däremot har konsumenternas bild 

av servicegraden försämrats. Detta tycks bero på hanteringen av bristsituationer där 

Apoteket tidigare under monopolet via ett gemensamt affärssystem kunde saldosöka i 

andra butiker efter ett läkemedel som inte kunde direktexpedieras. Sveriges Apoteks-

förening utvecklar dock ett gemensamt konkurrensneutralt saldosöksystem som beräknas 

finnas tillgängligt för kunderna 2014. 
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I Porters modell kunde analysen uppvisa en marknad där subsituten förvisso inte utgör 

något hot utan snarare tvärtom är en kraft som i dagsläget hålls tillbaka av regulatoriska 

krav där endast periodens vara får säljas som generika trots att många andra varumärken 

finns tillgängliga. Detta visade sig vara något som försvårade aktörernas logistiska 

planeringsarbete, eftersom en viss substans som finns lagerförd i en viss butik inte 

nödvändigtvis kan direktexpedieras eftersom reglerna kräver att periodens vara (exakt 

samma substans) som kanske inte för tillfället finns lagerförd måste säljas. En läkemedels-

leverantör som innehar ett patent är den enda som får sälja varan, ett slags monopol i 

marknaden. Detta kunde bäst förklaras av teorin om innovationstrygghet, eftersom ingen 

läkemedelsleverantör kan förväntas vilja lägga ner decennier av forskning för att direkt få 

produkten kopierad av en konkurrent som inte delat på denna forsknings- och utvecklings-

kostnad. Detta leder osökt till den 

andra viktiga kraften som beskriver 

denna marknad, nämligen leveran-

törsmakten. Apoteken måste helt 

enkelt sälja de läkemedel som en viss 

leverantör tillverkar, vare sig det är 

periodens vara eller ett patentskyd-

dat läkemedel. Detta medför att leve-

rantörerna kan välja den, för dem, 

bekväma och kostnadseffektiva en-

kanalsdistributionen. De har även 

möjlighet att bestämma priserna på 

patentläkemedel utan att inköparna 

(apoteksaktörerna) har något att 

säga till om, där staten via TLV be-

stämmer huruvida det är värt för samhället att subventionera läkemedlet. Dock försöker 

apoteksaktörerna rubba det obalanserade maktförhållandet genom att parallellimportera 

leverantörernas läkemedel i den mån det är möjligt, från länder där produkterna säljs till 

lägre pris. På detta vis har apoteksaktörerna ett förhandlingsmedel att nyttja mot 
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Figur 11. Porters krafter. Leverantörsmakt och substitut utgör 
de dominerande krafterna för apoteksaktörerna att tampas 

med. Källa: Porter, 1979; Egen bearbetning. 
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leverantörerna som i dagsläget helst enbart sköter förhandlingarna med distributörerna. 

Parallellimporten av receptbelagda läkemedel tycks ha ökat sedan omregleringen. 

Konkurrensen inom marknaden tycks ha genererat en vilja, enligt teorierna, till innovation 

inom varuförsörjningen hos apoteksaktörerna där ambitionen tycks vara i alla 3 aktörers 

fall att driva egna centrallager. Det finns dock tecken på att distributörerna i enlighet med 

monopolteorierna effektiviserar genom skalfördelar, något som dessvärre inte tycks passa 

den nya situationen på marknaden där apoteksaktörerna behöver mer välanpassade 

stopptider. 

11 Diskussion 

11.1 Innovationsdrivkraft genom monopol eller marknad? 

Det gick i undersökningen att styrka både teorier som menar att monopol skapar 

innovation och att marknader skapar innovation. Detta kan framstå som aningen 

motsägelsefullt om ett resonemang förs där monopol och marknader ställs mot varandra. 

Vid närmare analys visar det sig dock att detta rör sig om innovation på helt skilda plan. 

Monopolet skapar innovationstrygghet för läkemedelsleverantörerna där investering i 

forskning och utveckling kan betala av sig så sent som 20–25 år efter det att utgifterna 

började uppstå. Här kan det ses som en smärre omöjlighet att ta bort patentlagstiftning så 

länge näringslivet står för merparten av forskningen. Utan patent skulle detta incitament 

att försvinna om kopior dök upp på marknaden direkt efter ett läkemedel släppts på 

marknaden av utvecklaren. Investeringar i nya logistiska lösningar ger avkastning betydligt 

snabbare efter det att utgifter börjat uppstå. Innovationer i den här bemärkelsen är 

dessutom betydligt svårare för konkurrenter att kopiera rakt av. Det handlar inte enbart 

om att bygga ett nytt centrallager, utan även om de avancerade logistiska processer som 

ligger bakom. Centrallager och liknande lösningar kan samlas under namnet synliga 

innovationer. Under detta begrepp kan även läkemedel tänkas ingå eftersom dessa 

substanser är förhållandevis lätta att kopiera när de väl finns tillgängliga för konkurrenter. 

Processer, som är betydligt mer komplexa och därmed svårare för konkurrenter att sätta 

sig in i, kan benämnas osynliga innovationer. 
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11.2 Komplexa marknadens effekt på varuförsörjningen 

Läkemedelsleverantörernas patentskyddade varor har givit upphov till öar av monopol i 

den omreglerade apoteksmarknaden. Det kunde tänkas att detta monopol skulle upphöra 

när patent går ut och generika flödar på marknaden. Detta är dock inte fallet eftersom 

periodens vara begränsar detta antagande. Det handlar om en brist på valfrihet där 

marknadskrafterna i annat fall skulle kunna ställa olika parter mot varandra. I teorin skulle 

en punkt, via förhandlingar, uppnås där (läkemedels)leverantören säljer för lägsta 

tänkbara pris och kunden (apoteksaktören) köper för högsta tänkbara pris. Det har dock 

konstaterats att så inte är fallet när det gäller denna marknad. Apoteksaktörerna är 

tvungna att ha vissa unika produkter tillgängliga, samtidigt som dessa levereras av 

patentsskyddade leverantörer eller leverantörer som fått sin generika utsedd till periodens 

vara. Denna obalanserade monopolmakt försöker apoteksaktörerna motverka genom att 

parallellimportera läkemedel. 

Logistiken är inbakad i inköpspriset, vilket medför att apoteksaktörerna inte kan påverka 

distributionen i någon högre grad. Leverantörerna kan välja fritt hur varorna ska 

distribueras eftersom de via sin monopolställning dikterar villkoren. De kan dessutom 

ställa de två distributörerna mot varandra samt använda dessa som en mur för att uppnå 

lägre transaktionskostnader när de nu slipper förhandla direkt med apoteksaktörerna. 

Denna ställning skulle naturligtvis kunna regleras bort, men politiska beslutsfattare stödjer 

enkanalsdistributionen. De anser att den gör det enkelt för småföretagare, som inte kan 

bygga upp sin egen varuförsörjning, att beställa hem varor. Förvisso medför denna tanke 

att det blivit enkelt för småföretagare att etablera sig, men samtidigt är det inte 

nödvändigtvis fördelaktigt för varken stora eller små apoteksaktörer i längden. De stora 

aktörerna tycks hellre se att logistikkostnaden, som idag täcker distributörernas 

hanterings- och distributionskostnader, frikopplas från apotekens inköpskostnad (AIP) där 

de själva har möjlighet att välja hur pengarna investeras i logistik. Ur apoteksaktörernas 

perspektiv kan det framstå som helt naturligt att öka på logistikkostnaderna en aning för 

att möta de tuffare kraven som den nya tolkningen av 24-timmarsregeln ställer. Dessutom 

är en sänkning av kapitalbindning eftertraktad av apoteksaktörerna. Kapitalbindningen är 

mindre problematisk för Tamro och Oriola när varorna ligger på centrallager. Desto 
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närmare slutkund varorna kommer, desto svårare blir det att styra om dessa till rätt 

konsument. Ett lager uppdelat på många olika geografiska platser i apotekens butiker har 

svårare att hitta rätt slutkund än om de ligger centralt och skickas ut vid behov. De stora 

distributörerna försöker snarare att uppnå skalfördelar genom att sätta upp strikta stopp-

tider där rutterna kan optimeras och logistikkostnader kan sänkas. 

11.3 Apoteksaktörernas efterfrågan på egna logistiklösningar 

Till att börja med kunde konstateras att servicegraden inte har försämrats. Det gick 

åtminstone inte att hitta rapporter som styrker en sämre servicegrad. Det gick däremot att 

hitta tecken på ett större kundmissnöje som tycktes bero på hanteringen av situationer då 

ett läkemedel inte kunde direktexpedieras. Om nu detta missnöje till stor del förväntas lösa 

sig när det gemensamma saldosöksystemet implementeras samt att servicegraden är 

oförändrad kan man fråga sig varför apoteken vill ändra på det nuvarande enkanals-

systemet. En förklaring kan vara tidigare diskussionen om möjligheten för apoteks-

aktörerna att själva välja var de placerar sig i den logistiska målmixen baserat på vad man 

vill uppnå med sin affärsmodell. Naturligtvis är slutmålet alltid, precis som DuPont-

schemat visar, att uppnå högsta möjliga avkastning. Detta kan i teorin göras på olika sätt, 

men kan i praktiken inte påverkas av apoteksaktörerna i dagsläget eftersom logistik-

kostnaderna ingår i inköpspriset. Det skulle kunna sägas att de stora apoteksaktörerna får 

betala för något de inte efterfrågar. Apoteksaktörerna vill snarare kunna använda 

logistiken som ett konkurrensmedel, varpå de behöver friare tyglar. 

Hur vill då apoteksaktörerna att strukturerna för varuflödet ska se ut i framtiden? Detta går 

förhoppningsvis att besvara till viss del med hjälp av en blandning av insamlad data och 

spekulationer. 
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Flödena borde förväntas gå, precis som diskuterats, via aktörernas centrallager där 

aktörerna själva förhandlar direkt med leverantörerna. Kronan som ingår i moderbolaget 

Oriola-KD skulle troligen använda sig av systerbolaget Oriolas distributionsnät, men nu 

enbart för att betjäna Kronans räkning. Med Oriola mer frikopplat från leverantörerna 

skulle det inte vara helt osannolikt att Kronan även börjar parallellimportera läkemedel. 

Frågan är om det överhuvudtaget kommer parallellimporteras med de nya förut-

sättningarna? Svaret är troligen ja, eftersom det fortfarande skulle utgöra apoteks-

aktörernas enda påtryckningsmedel mot leverantörernas monopol i form av patentskydd. 

Det kan lätt se ut som att antalet transportrelationer ökat (vilket skulle kunna medföra en 

ökning av hela marknadens distributionskostnad) vid jämförelse med Figur 9, som visar 

dagsläget. Dessa figurer illustrerar dock enbart de principiella uppbyggnaderna och visar 

inte totala antalet centrallager och underliggande distributionsstruktur varken i dagsläget 

eller i framtiden. Detta utgör dock en helt annan detaljnivå av varuflödet som faller utanför 

denna undersöknings avgränsningar. 
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Figur 12. Apoteksaktörernas önskade varuförsörjning. Bildens frågetecken utgör två punkter som är mindre 
självklara. Källa: Egen bild. 
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12 Slutsatser 

Vilka följder har konkurrensutsättningen fått på apoteksmarknadens varuförsörjning av 

receptbelagda läkemedel och vad beror följderna på? 

Överlag tycks varuförsörjningen av receptbelagda läkemedel vara mer eller mindre 

oförändrad vid jämförelse med monopoltiden. Det kan dock noteras att de stora apoteks-

aktörerna har en ambition att driva varuförsörjningen i egen regi med egna centrallager. 

Eftersom den gamla enkanalsdistributionen kvarstår tycks parallellimport ha ökat för att 

kunna utnyttja de nya egna varuförsörjningskanalerna i större skala och sätta press på 

läkemedelsleverantörerna. Läkemedelsindustrin med sin maktställning, tillsammans med 

distributörerna, tycks hellre förespråka en låg logistikkostnad genom skalfördelar. De tycks 

dessutom kunna tänka sig en något lägre servicegrad och högre kapitalbindning eftersom 

detta till största del endast påverkar apoteksaktörerna längst fram i försörjningsledet. 

De gamla strukturerna tycks finnas kvar dels på grund av politiska agendan att skydda 

småföretagare samt en kvarstående monopolmakt hos läkemedelsleverantörerna, vilket i 

sin tur tycks vara en följd av patentskyddade varor och kopior på originalläkemedel som 

väljs ut av TLV och som måste tillhandahållas av apoteksaktörerna periodvis. 

Det verkar inte finnas några tecken på lägre servicegrad sedan omregleringen. Den nya 

marknadens apoteksaktörer efterfrågar dock en högre flexibilitet till följd av nya förut-

sättningar och en vilja att utveckla egna affärsmodeller. Detta är något den gamla enkanals-

distributionen inte kan uppfylla. Apoteken vill inte inkludera logistikkostnaden i inköps-

kostnaden, något som samtidigt är svårt att ändra så länge leverantörerna har en makt-

ställning där de främst väljer att samarbeta med gamla strukturens stora distributörer. 

De mest grundläggande teorierna som behandlar marknadspriser klarar inte alltid av att 

beskriva den komplexitet som uppstår när fler intressenter än säljare och köpare blandas 

in. Teorier om innovation kunde dock generera begreppen synliga innovationer och 

osynliga innovationer. Dessa begrepp gick att koppla ihop med det faktum att innovations-

kraft helt enkelt uppstår när det finns incitament i form av avkastning, där monopol och 

marknader i olika sammanhang kan skapa denna drivkraft. 
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13 Slutord och förslag till vidare forskning 

Allt fler frågor uppstod under färdens gång. Det var viktigt att hålla sig innanför 

avgränsningarna efter bästa förmåga för att inte undersökningens omfattning skulle skena 

iväg. Detta lämnar dock intressanta studieområden för nästkommande forskare och 

uppsatsskrivare. Här följer ett antal förslag på områden att undersöka och därmed en 

möjlighet att bygga vidare på denna undersökning. 

Hela prissättningen är en viktig nyckel i omregleringen. En första utgångspunkt kan vara 

att vidare studera den omfattande rapporten Pris, tillgång och service framtagen av SOU, 

som för övrigt täcker in många fler områden än enbart prismodellerna. Vid närmare titt på 

den rapportens referenslista kommer insikten snabbt att det knappast finns ont om 

material på området, snarare ett överflöd där de mest relevanta fakta måste sorteras ut. 

Myndighetsrapporter kommer snabbt att hittas i ett överflöd vid genomgång av SOU:s 

referenslista, samt de refererade rapporternas referenslistor. Branschtidningarna Dagens 

Apotek och Svensk Farmaci kan fungera som bra utgångspunkter för att skapa sig en första 

bild över olika strömningar på marknaden. 

För den som intresserar sig för varuflöden har denna rapport inte gjort något större 

djupdyk i parallellimporten. Det kan dessutom tilläggas att leverantörer, distributörer och 

politiska beslutsfattare kan behöva få sin röst hörd för att skapa en mer mångfacetterad 

bild av marknaden. Denna undersökning har främst fokuserat på apoteksbranschens 

perspektiv, med stöd av myndighetsrapporter. Inte heller småföretagarna har behandlats i 

något större grad. Det kan vara intressant att se hur de uppfattar och påverkas av 

enkanalsdistributionen. Framförallt då politikernas tanke med att behålla den gamla 

distributionsstukturen var att stödja just småföretagarnas etableringsmöjligheter. Rent 

allmänt kan förslag på vidare forskning hittas utanför denna rapports avgränsningar. 

Slutligen bör tilläggas att det finns oändligt med områden och infallsvinklar att undersöka i 

denna mycket komplexa och spännande marknad. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till apotekskedjorna 

De kursiva delarna skickades aldrig till respondenterna utan utgjorde enbart ett stöd för 

intervjuarna om så behövdes. 

Frågor rörande personen som intervjuas  

 Namn och position? 

 Arbetsuppgifter? 

Frågor rörande varuförsörjningen av receptbelagda läkemedel 

 Beskriv inköpsprocessen. 

o Vilka faktorer påverkar inköpet? 

 Periodens vara? 

 Prognoser? 

 Pris/tillgänglighet? 

 Lagstiftning? 

 Övriga? 

 Beskriv varuflödet. 

o Prognoser (tryckande flöde) eller kundförfrågan (sugande flöde)? 

o Manuell order i butik eller automatiskt med beställningspunkt? 

o Vilka kanaler finns att tillgå? 

 Beskriv lagerstrukturen. 

o Centraliserat eller decentraliserat? 

o Vem ansvarar för lagertillgängligheten? (Butik eller HK?) 

o Var ligger lagerpunkterna? 

 Beskriv varuflödets informationssystem. 

o Integrerade datasystem? 

o VMI? (leverantören har tillgång till ert lagersaldo) 

 Finns det något logistiksamarbete med andra apotekskedjor? 

o Konsoliderade transporter? 

o Gemensamt lager för sällanköpsläkemedel? 

o Gemensamma inköp? 

 Vad upplever du är de största utmaningarna när man utformar logistiksystemet för 

receptbelagda läkemedel? 
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Bilaga 2: Undersökning av branschöverenskommelse 

Undersökning av apotekskedjornas överenskommelse om att kontakta närliggande apotek, 

även inom andra kedjor, om de inte själva kan direktexpediera ett receptbelagt läkemedel. 

 

Figur 1. Statskontorets konsumentundersökning. Konsumenternas uppfattning av hur ofta apotekspersonalen 
tar reda på om ett läkemedel finns på ett annat apotek. Källa: Statskontoret, 2013:7. 

 

Figur 2. Statskontorets personalenkät. Apotekspersonalens uppfattningar om hur ofta de kontaktar ett 
närliggande apotek i de fallen förordnade läkemedel eller varor inte finns i lager och kunden inte kan vänta på 
en beställning. Källa: Statskontoret, 2013:7. 
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Bilaga 3: Antal apotek och fördelning mellan aktörer 

Tabellen ger en överblick över totala antalet apotek och dess fördelning mellan mark-

nadens apoteksaktörer. 

  

Figur 3. Aktörer som bedriver apoteksverksamhet 1 maj 2013. Källa: Uppgifter inlämnade av 
Sveriges Apoteksförening och Tillväxtanalys, 2012:11; Bearbetning av Statskontoret, 2013:7. 
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Bilaga 4: Marknadsandelar receptbelagda läkemedel 

Graferna visar fördelningen av omsättningen för receptbelagda läkemedel mellan de 6 

största apoteksaktörerna. Resterande aktörers omsättning samlas under rubriken ”övriga”. 

  

Figur 4. Marknadsandelar för receptbelagda läkemedel mätt i omsättning. Källa: TLV, dnr 2887/2011 
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Bilaga 5: Apoteksföreningens prismodell för generika 

 När ett patent på ett läkemedel går ut uppstår snart konkurrenter i form av kopior. Under 

en inledningsfas får priskonkurrensen fungera som idag. Företagen anmäler sina priser till 

TLV, som beslutar vem som ska vara periodens vara och därmed få monopol på läkemedels-

försäljningen inom sin utbytesgrupp. Detta pressar priserna, vilket är bra för skatte-

betalarna och vården. 

 Historiska studier av vad som händer med priserna efter att ett patent går ut visar att 

priserna efter en period stabiliserar sig. Prisskillnaderna mellan de olika kopiorna blir i 

realiteten väldigt liten. När priserna stabiliserat sig föreslår Sveriges Apoteksförening att 

TLV fastställer ett referenspris och därefter låter varje apotek förhandla med läkemedels-

leverantörerna om vilken av kopiorna som ska säljas på apoteken. 

 Om apoteken lyckas pressa priserna ytterligare, kan TLV med jämna mellanrum kontrollera 

prisutvecklingen och göra diskretionära förändringar av referenspriset, så att ytterligare 

prispress fortsatt kommer skattebetalarna till del. 
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