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Sammanfattning 
 

Apotekets detaljhandelsmonopol i Sverige är i gungning och socialdepartementet har 
tillsatt en utredning om en möjlig omreglering av detaljhandeln med läkemedel i Sverige. 
Motivet för att konkurrensutsätta marknaden är framförallt att öka nyttan för 
konsumenten. Men vem är denna konsument och vad är det för nytta som vi talar om? 

Företag på marknaden har ett vinstintresse i att påverka utformningen av en framtida 
reglering så att den passar deras syfte och mål. I och med att konsumentnytta ska vara i 
fokus för en framtida omreglering, är det ett retoriskt effektivt grepp i debatten att 
framhäva hur företags förslag kan skapa nytta för denna konsument. Det finns således en 
risk att företag diskuterar en omreglering som om det skulle gynna konsumenten, när de 
snarare fokuserar på sin egen nytta. I och med att företagen är en så betydelsefull aktör, 
samt att de tycks tala i konsumentens syfte, finns således en risk att företags inverkan i 
debatten blir så stor att ”den egentliga” konsumenten glöms bort. Vi menar att det 
härigenom behövs en konsumentstudie som direkt undersöker konsumenters preferenser 
inför en möjlig framtida omreglering av detaljhandeln med receptfria läkemedel. 

Tidigare studier av konkurrensutsättandet av andra marknader i Sverige, såväl som 
studier av konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel i Norge, Danmark och 
Island, visar att onödiga komplikationer uppstått för konsumenten på grund av att ingen 
tittat på konsekvenserna av möjliga omregleringar ur ett konsumentperspektiv.  

Vårt syfte är därför att söka finna olika konsekvenser som kan uppstå för konsumenten 
som ett led i ett konkurrensutsättande av detaljhandeln med receptfria läkemedel i 
Sverige. Undersökningen genomfördes i fyra steg: 1) insamling av sekundärdata rörande 
strukturen av marknaden idag, 2) insamling av primärdata i form av nuvarande och 
möjliga kommande intressenter, 3) sammanställning av möjliga konsumentscenarios av 
en omreglering vilket låg till grund för 4) en konsumentundersökning där respondenterna 
fick ta ställning till möjliga framtida scenarion. 
Undersökningen visade att 76 % av respondenterna var positivt inställda till att handla 
receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan däremot se stora skillnader i preferenser 
mellan olika konsumenter, framförallt mellan de som i huvudsak är positivt och i 
huvudsak negativt inställda till en omreglering. Gruppen som var mer positivt inställda 
var även mer benägna att själva söka information och ta ansvar för att välja receptfria 
läkemedel, medan den mer negativt inställda gruppen premierade personlig service, stöd 
och rådgivning. 
Undersökningen tar även upp frågor rörande konsumenters informationssökande, 
egenvård, prisbildning och tillgänglighet till Apotek i tid och rum.  
 
Nyckelord: Konkurrens, Omreglering, Avreglering,  
 Apotek, Dagligvaruhandel,  Receptfria Läkemedel,
 Egenvård, Konsumentperspektiv 
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Abstract 
 

The Swedish state’s monopoly on medicines has been highly questioned for some time. 
Now the Ministry of Health and Social Affairs has launched an investigation into a 
possible deregulation, or rather re-regulation, of the market.  
In this market a number of businesses has an interest in influencing a future regulation 
according to their own market situation and future goals. An effective technique in this 
ambition is to point out consumer benefits as a result of their suggestions to regulate the 
market. A consequence of this might be that suggested regulations, even though they 
seem to be for consumer good, rather is focused on creating business benefits. In due of 
the corporations market influence there hence might be a risk that “actual” consumer 
preferences is overlooked. We therefore suggest that a study of consumer preferences 
regarded to a possible future de-/re-regulation of the retail trade of non-prescription 
medicinal preparations is needed. 

Earlier studies of the re-regulation of other Swedish state monopolies, as well as studies 
of the re-regulation of the retail trade of medicinal preparations in Norway, Denmark and 
Iceland, all suggests that consumer complications occurred as a result of the regulations. 
More over they also showed that further studies into consumer consequences before 
hand, easily could have avoided these negative consequences.  
Our aim was therefore to search for different consumer consequences that could appear 
as a result of a re-regulation of the Swedish state’s monopoly on retail trade of non-
prescription medicines. The study was carried through in four steps: 1) Gathering of 
secondary data regarding the current market structure, 2) gathering of primary data 
regarding the market from current and possible future actors in the market, 3) compilation 
of possible consumer scenarios as a consequence of different possible re-regulations, 
which finally led to 4) a study of consumer preferences regarding these different 
scenarios.  
The study showed that 76 % of the respondents had a positive attitude towards shopping 
non-prescriptive medicines in the grocery store. We also saw clear differences in 
preferences between different consumer groups. The clearest correlation was found 
between the general attitude towards a re-regulation and the individuals propensity to 
search for information and to take responsibility for her own non-prescriptive medication. 
Here we found that the group that had a more positive attitude towards a re-regulation 
also had a greater propensity to search for information and to self medicate. The more 
negative group at the same time valued personal service, support and guidance to a 
greater extent. 
 
Key words: Competitive markets, Monopoly Re-regulation,
 Deregulation, Pharmacy, Retail store,   
 Non-prescriptive medicines, Self-care, Consumer 
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1.0 Bakgrund 
 

1.1 Vad har hänt? 
I Sverige har de senaste åren debatten om reformerandet av de statliga monopolen fått allt 
mer uppmärksamhet. Konkurrens- och reformfrågor har dessutom fått en allt större 
uppmärksamhet inte bara i Sverige, utan även inom EU. En bakomliggande orsak till 
detta är den ökade inställningen att konkurrens gynnar tillväxt och leder till ett högre 
välstånd. (Konkurrensverket, 2002:4, s. 12) 

Debatten om Apoteket AB:s monopol på försäljning av läkemedel sattes på sin spets i 
och med domen i Bringwell-målet i Maj 2005. Domen fastställde att det regelverk som 
gällde 2001, då Bringwell sålde nikotinläkemedel, stred mot gemenskapsrätten. Detta 
innebär att handeln med varor från andra medlemsstater inte får missgynnas i förhållande 
med handeln med inhemska varor. (Pressmeddelande, EG-Domstolen, maj 2005) Detta 
ledde i sin tur till att Tingsrätten friade Bringwell för försäljningen av nikotinläkemedel 
2001. Tolkningen av domen skildes dock åt mellan olika aktörer på marknaden.  
Regeringen gick, genom Vård- och Omsorgsminister Ylva Johansson, ut med ett 
pressmeddelande om att monopolet kunde bevaras så länge en del förändringar i 
regelverket genomförs; framförallt vad gäller produktplanering, urval av läkemedel och 
möjlighet att klaga på produktval, för att säkerställa konkurrensen på marknaden. 
(Socialdepartementet Pressmeddelande, maj, 2005; juni, 2005).  
Dagligvaruhandelns olika aktörer tolkade dock domen så att det var fritt fram att sälja 
läkemedel i detaljhandeln, och ansökte därför till läkemedelsverket om att få sälja 
receptfria läkemedel. (DN-Ekonomi, 5 juli 2005) Läkemedelsverkets tillförordnade 
generaldirektör sa dock att även dessa ansökningar skulle få avslag i och med att 
regeringens om ett nytt avtal med Apoteket AB är det som styr verkets handläggning. 
(Socialdepartementet, Pressmeddelande, 22 juni 2005) 
Svensk Dagligvaruhandel kontrade genom ett uttalande om att organisationen kommer att 
lämna in ett klagomål hos EU-kommissionen om ansökningarna avslås (DN-Ekonomi, 5 
juli 2005).  
Apoteket AB har förhållit sig förhållandevis neutrala på det sätt att man uttalat att man är 
förberedd oavsett vilken förändring som må komma. Samtidigt har Apoteket förberett sig 
för konkurrens med nya apotek, butiker och hälsotorg. De satsar även på 
skönhetsprodukter och förlängda öppettider. (Intervju, Dag Johannesson, fd chefsjurist 
Apoteket AB; www.dn.se, 2005-05-31) 

Vi tolkar situationen idag som att: 

• Tingsrätten formellt anser det vara olagligt att sälja receptfria läkemedel i Sverige, 
men att monopolet, åtminstone 2001, stred mot EU:s regler, varför 
straffbestämmelsen inte kunde tillämpas. I och med att det nuvarande monopolet 
inte prövats är det således oklart huruvida en försäljning av receptfria läkemedel i 
handeln idag kan beivras eller inte. 
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• Svensk Handel anser att monopolet fortfarande strider mot EU:s regler och att 
försäljningen därigenom ej kan beivras. Om en regelreformering inte kommer till 
stånd kommer organisationen därför att klaga hos EU-kommissionen. Svensk 
Handels VD har dock gått ut och sagt att han hoppas att organisationens 
medlemmar avvaktar regeringens utredning snarare än att idag fortsätta den 
juridiska processen. 

• Regeringen, via socialdepartementet, anser att monopolet kan bibehållas givet vissa 
regeländringar. Samtidigt har Ylva Johansson uttalat att en utveckling av Apoteket 
och läkemedelsförsörjningen ska ske, inte minst inom försäljningen av 
nikotinersättningsmedel. Som ett led i detta arbete har en utredning ställts vad 
gäller en omreglering av monopolet.  

• Apoteket har en nära relation till regeringen men förhåller sig uttalat neutrala. Vi 
kan dock se att Apoteket genomfört organisationsförändringar för att förbereda sig 
på en framtida omreglering av marknaden. 

Utifrån detta är det troligt att anta att den utredning som socialdepartementet bereder 
kommer att leder till att receptfria läkemedel inom en snar framtid kommer att säljas på 
andra ställen i Sverige än Apoteket. Motiven för att konkurrensutsätta marknaden är att 
öka nyttan för konsumenten. Men vem är denna konsument och vad är det för nytta vi 
talar om? 

 

1.2 Företagets konsument 
Det är inte ändamålsenligt att skapa konkurrensmarknader om det inte finns regler för att 
vårda konkurrensen. (Konkurrensverket, 2002:2, s. 297) Regler som hindrar konkurrens 
bör enligt denna tanke därigenom undanröjas. Det är dock svårt att hitta balansen mellan 
regler av konkurrensvårdande natur och ändringar av regler som hindrar eller begränsar 
konkurrensen mellan marknadsaktörer. Alla reformeringar bör därigenom tas i beaktande 
i förhållande till vad de förväntas uppnå; exempelvis effektivare resursanvändning, ökad 
mångfald eller ett varierat produktutbud med hög kvalitet som är till nytta för det 
allmänna och konsumenterna. (Konkurrensverket, 2002:2) 

Processen att reformera reglementet på en marknad blir härigenom högst komplex och 
kan beröra områden så omfattande som upphandlingsregler, avtal, översyn av 
organisationer och utbildningar, uppföljning m.m. Ett viktigt mål i konkurrensutsättandet 
av en marknad bör därför vara att ta fram en långsiktig plan för att på så vis undvika att 
regelreformeringen får oönskade effekter för beställare, entreprenör, anställda eller 
konsumenter. Centrala inslag i denna plan bör vara noggranna förberedelser, 
genomarbetade förfrågnings och anbudsunderlag, beställar- och utförarorganisation, 
uppföljning och långsiktighet. (Konkurrensverket, 2002:2, s. 295) 

Att förändra marknadens regler på detta sätt kommer att förändra alla aktörers 
konkurrensförutsättningar på denna marknad. Detta innebär att det ligger i aktörernas 
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intresse att försöka påverka den marknad som skapas. Regler som vårdar konkurrensen 
för vissa aktörer kan hindra andra aktörer, och uppgiften att skapa en effektiv marknad 
blir om inte omöjlig, så i alla fall ytterst komplex. Det är därför inte konstigt att det vid 
denna typ av utredningar ofta blir en stark fokusering på producenters förutsättningar och 
ekonomiska frågor. Vi tycker inte att detta är ett problem i sig. Det blir däremot ett 
problem om fokuseringen på producenter och ekonomi gör att själva konsumenten, du 
och jag som ska leva i marknaden glöms bort.  
Företagen på marknaden har ett starkt vinstintresse i att påverka utformningen av en 
framtida reglering. Ett starkt retoriskt grepp i diskussionen är att framhäva hur deras 
förslag skulle skapa nytta för dig och mig. I praktiken pratar alltså företagen om vad du 
och jag vill, i syfte att skapa bättre förutsättningar för sig själva på en framtida marknad. 
Är det därför företagen som i praktiken definierar vem du och jag är som konsumenter? 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det (vid en omreglering) inte bara bra, utan 
rent av en förutsättning att aktörerna på marknaden får vara med och påverka 
omregleringen. Däremot är det ett problem om företagens inverkan blir så stor att vi 
konsumenter glöms bort.  

 

1.3 Vem för konsumentens talan? 
Tanken är att konsumentorganisationer ska hjälpa till att se till våra intressen. 
Problemet är bara att dessa inte har resurser att sätta sig in i alla konsumentrelaterade 
frågor eller gå in på djupet i specifika frågors problematik. Istället lämnas de att fatta 
generella policybeslut om vad konsumenten vill ha såsom lägre priser, ökad 
tillgänglighet och hög kvalitet.  

Även om detta är bra, säger det lite om hur konsumentnyttan ska uppnås i detta specifika 
fall eller vad som är viktigt för specifika konsumentgrupper. Risken blir att utredningen 
fokuserar för mycket på företags konkurrensförutsättningar och att effekterna för 
konsumenten glöms bort. Det är just detta som hänt vid tidigare omregleringar; att 
onödiga problem uppstått på grund av att ingen tittat på regleringar ur konsumentens 
perspektiv. Ett tydligt exempel är missen med kostnader att byta elmätare vid byte av 
elleverantör i samband med omregleringen av elmarknaden.  

Även om dessa problem kunde rättas till långsiktigt; är det inte dags att vi lär av tidigare 
misstag och försöker undvika onödiga problem? Är det inte dags att någon frågar dig och 
mig hur vi vill ha det? Finns det någon anledning till varför vi inte ska försöka undvika de 
misstag som kan undvikas? 

Vi tycker att det är förvånansvärt att en utredning som har som grundläggande syfte att 
skapa nytta för konsumenten inte tycks ha ett större intresse i att undersöka hur 
konsumenten faktiskt vill ha det. Är det verkligen så att det är ett medvetet övervägande 
att det i första hand är viktigare att företagen som ska agera på marknaden är nöjda än att 
marknaden är anpassad efter konsumenternas önskemål? Räknar man helt enkelt kallt 
med att marknaden, utefter den fria markandens regler, långsiktigt anpassar sig efter 
konsumentens preferenser och att en övergångsperiod är något vi får leva med? 
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Även om ett sådant ställningstagande är accepterbart vad gäller el, taxiresor eller 
tågresor, men är det verkligen det vad gäller ett ämne så nära kopplat till individernas 
hälsa? Är det accepterbart att vi lägger över ansvaret på egenvård än mer på individen? 
Kan det inte vara så att vi som konsumenter har en svagare förhandlingsmöjlighet när vi 
är sjuka? Bör vi inför en konkurrensutsättning av marknaden åtminstone inte utreda ifall 
det finns vissa uppenbara förutsättningar som måste finnas för att vi ska vara nöjda eller 
vissa förändringar som vi absolut inte vill ha?  

Vi har idag endast funnit två undersökningar vilka undersökt konsumentens inställning 
till att handla receptfria läkemedel utanför Apoteket. Den ena av dessa, beställd av 
Svensk Handel, kom fram till att 76 % var positivt inställda till att handla receptfria 
läkemedel i butik. Den andra, beställd av Apoteket AB, kom fram till att 50 % av 
konsumenterna ville fortsätta handla receptfria läkemedel i Apoteket (www.gallup.se, 
2005-09-13). Ingen av dessa undersökningar finns tillgänglig för närmare granskning, men 
skillnaden i resultat i sig anser vi påvisar ett värde av en oberoende undersökning.  
 

1.4 Problematisering 
Utifrån denna bakgrund ser det ut som att det kan finnas en risk att den definition av 
konsumenten som ligger till grund för utredningen de facto är en sammansättning främst av 
olika företags önskade konsumenter. Även om det inte är konstigt att företagen och 
organisationerna agerar så här, menar vi att det härigenom finns en risk att möjliga 
konsumentbehov förbises. Undersökningar av tidigare marknader som reglerreformerats, 
både inom Sverige som inom EU, påvisar även att det i flera fall inte funnits en 
beredskap för möjliga konsumentproblem, trots att dessa bör ha varit relativt lätta att 
förutse om konsumentens perspektiv haft en tydligare roll (Liberalisering, Regler och 
Marknader, SOU 2005:4).  

Vårt grundläggande ställningstagande är att det huvudsakliga motivet för att 
konkurrensutsätta den svenska marknaden för försäljning av receptfria läkemedel bör vara 
att omregleringen ska vara till nytta för det allmänna och konsumenten. Detta innebär att 
konsumentens preferenser för om, och i så fall hur, hon vill konsumera receptfria 
läkemedel bör vara i fokus. 

En undersökning om konsumentens preferenser vad gäller möjliga omregleringar av 
detaljhandeln med receptfria läkemedel bör härigenom vara till nytta för alla parter. 
Exempelvis för nuvarande och nya aktörer på marknaden genom att de kan förbättra 
erbjudandet mot sina kunder. Regeringen i och med att de får fler aspekter på vad 
omregleringarna ska uppnå. Och inte minst för konsumenten genom att hon får en 
möjlighet att få sin röst hörd på en marknad, och i en situation, som är dominerad av 
starka producenter. 
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1.5  Forskningsfråga 
Vad tycker konsumenten om olika marknadsmässiga förändringar som kan uppkomma 
som ett resultat av en konkurrensutsättning av försäljningen av receptfria läkemedel på 
den svenska marknaden? 

1. Vilka omregleringar är tänkbara vid en konkurrensutsättning av marknaden för 
receptfria läkemedel i Sverige? 

2. Hur kan marknaden tänkas förändras som ett resultat av dessa omregleringar? 

3. Vad tycker konsumenten om dessa möjliga förändringar av marknaden? 

 

1.6 Syfte 
Att undersöka om, och i så fall hur, den svenska konsumenten vill konsumera receptfria 
läkemedel, för att härigenom söka aspekter på möjliga omregleringar som är viktiga att 
fundera över ur ett konsumentperspektiv. 
 

1.7 Avgränsningar & definitioner 
Vi ifrågasätter eller företräder ej en möjlig framtida omreglering av försäljningen av 
receptfria läkemedel i Sverige och söker därför ej heller svara på om en omreglering 
behöver ske. 
Vi gör istället ett antagande om att en omreglering kommer att ske och vill utifrån detta 
undersöka vilka möjliga förändringar detta kan leda till för konsumenten.  
I och med att vi enbart har ett konsumentperspektiv, och att detta enbart är ett av flera 
perspektiv vilka är viktiga att ha inför en omreglering, kommer vi inte söka ge svar på 
hur en optimal omreglering av marknaden bör genomföras.  

I och med antagandet om att en omreglering kommer att ske, kommer vi ej heller att 
lägga vikt vid att identifiera styrkor och svagheter i det nuvarande 
detaljhandelsmonopolet. Vid de tillfällen vi talar om det nuvarande monopolet gör vi 
enbart detta för att identifiera ett nuläge utifrån vilket en förändring sedan kan noteras.  
Begreppen avreglering, liberalisering och omreglering används flitigt i diskussioner om 
konkurrensutsättning av marknader. Vi anser att orden avreglering och liberalisering per 
definition innefattar en bild av en marknad som består av färre regler. Vi är av den 
grundläggande uppfattningen att en effektiv konkurrensutsättning av en marknad inte 
bygger på ett borttagande av regler, utan snarare en förändring av regler så att de är 
förenliga med en ny marknadssituation. Detta leder i många fall troligen till att en 
konkurrensutsatt marknad, exempelvis på grund av en större komplexitet i och med ett 
ökat antal aktörer, behöver fler regler än en monopolmarknad. Därför väljer vi att i denna 
undersökning använda ordet omreglering när vi diskuterar den förändring av regler som 
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utreds i samband med en konkurrensutsättning av marknaden för försäljning av receptfria 
läkemedel.  
 
1.8 Disposition 
Kapitel två, metod, syftar till att presentera läsaren för de verktyg som använts för att 
uppfylla kravet på vetenskaplighet. Vi redovisar därför här de metodologiska val vi gjort 
samt hur undersökningen har genomförts. Valet av fallstudie motiveras och diskuteras 
utifrån studiens begränsningar och syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
undersökningens reliabilitet och validitet samt vilka begränsningar valet av metod kan ha 
medfört. 
Kapitel tre, teoretisk referensram, i detta kapitel går vi först igenom vad tidigare 
forskning har funnit på området för att senare beskriva de teorier som är av intresse 
utifrån forskningsfrågan. Teorierna vi presenterar här behandlar främst konkurrens, 
omregleringar och konsumentaspekter. Teorierna ligger senare till grund för vår analys av 
det empiriska materialet samt diskussion om undersökningens slutsatser.  

Kapitel fyra, empiri, här beskrivs först kortfattat vilka aktörer som medverkat i studien. 
Detta följs av en sammanställning av de intervjuer som genomförts med 
konsumentorganisationer, företag och konsumenter. Vi presenterar även resultatet från 
den konsumentundersökning vi genomfört. Intervjuerna och resultatet från 
konsumentundersökningen presenteras sammanfattat med utgångspunkt i 
forskningsfrågan. 
Kapitel fem, analys, kommer sedan att diskutera empirin med hjälp av tidigare forskning 
och de teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. Analysen genomförs med 
utgångspunkt i forskningsfrågan och behandlar olika omreglerings- och 
konsumentaspekter. 
Kapitel sex, avslutande diskussion - slutsatser, här svarar vi på forskningsfrågan och 
introducerar läsaren för de slutsatser vi anser analysen framhäver. En avslutande 
diskussion kring olika omregleringar och vad dessa har för inverkan på konsumenten 
kommer här att föras. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning samt en kritisk 
diskussion om studiens svagheter. 
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2.0 Metod 
Metodkapitlet inleds med en genomgång av vår forskningsansats och vårt val av 
fallstudier som metodologiskt angreppssätt. Vi beskriver sedan undersökningens 
genomförande samt hur vi har insamlat undersökningens data. I och med att 
undersökningen bygger både på kvalitativt och kvantitativt insamlade data urval, 
avgränsningar och genomförande av dessa separat. Kapitlet avslutas sedan med en 
diskussion om de olika undersökningarnas validitet och reliabilitet för sig samt hur de 
genom en triangulering kan öka studiens övergripande kvalitet.  

 

2.1 Förståelse och forskningsansats 
Vi ser och förstår den sociala omvärlden främst som en mänsklig konstruktion. I linje 
med detta tror vi att människan förstår, och därigenom måste förstås, inte utifrån en 
extern observation av hennes handlingar utan utifrån den betydelse som hon ser med sina 
handlingar, samt den betydelse som handlingen ges av hennes omvärld. På detta sätt ger 
människan härigenom betydelse till sin omgivning samtidigt som omgivningen skapar en 
förståelse och ger agerandet betydelse. Det vi betecknar som ”konsumenten” blir 
härigenom en uppfattning som dels utgår från vad vi själva tycker, men även av hur vi 
uppfattar att andra människor uppfattar konsumenten. Konsumenten kan härigenom ses 
som konstruerad, och konstruktionen kan påverkas genom att påverka människors 
uppfattning. Det är även denna föreställning som ligger bakom vår problematisering av 
risken med att företag, intresseföreningar m.fl. styr bilden av konsumenten utifrån sina 
behov och inte utifrån konsumentens.  
Om mänskligt agerande värderas och tolkas både hos individen men även genom 
interaktionen med andra individer, är det svårt att bestämma ett värde eller en tolkning av 
mänskligt agerade.  Däremot tror vi att mänskligt beteende kan förstås och värderas 
genom att det belyses utifrån olika aspekter.  
Vidare kan det system av övertygelser och normer vi människor använder för att förstå 
världen härigenom ses som en förutsättning för den kunskap vi kan ta till oss. Det som vi 
och människor omkring oss vet påverkar alltså hur vi förstår vår omvärld. Vi närmar oss 
en i grunden relativistisk verklighetsuppfattning av den sociala omvärlden. 
Om verkligheter och människor är i ständig definition genom ett samspel av individen 
och kontexten blir sannolikheten att en sanning ska stämma in på en specifik situation 
liten. Istället blir det intressantare att söka förståelse för olika värderingar utifrån olika 
kontexter, där en djupare förståelse kan leda till ytterligare insikter och förklaringar även 
om dessa inte är allomfattande eller uteslutande. Att söka efter sanning blir här mindre 
intressant än att söka flera olika faktorer som kan vara intressanta, vilka kan leda till 
insikt eller fördjupad alternativt ny förståelse. 

Utifrån att det kan tyckas som att den mentala konstruktionen av verkligheten hos 
individen får en stor roll vill vi betona att denna förståelse ej konstrueras i ett vakuum. 
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Konstruktionen kan ses som ett ständigt givande och tagande av betydelse, en process av 
tolkning, bedömning, utvärdering, vilken kanske leder till en högst subjektiv uppfattning 
av verkligheten, men som ändå alltid har som mål att söka en gemensam definition. Detta 
innebär inte att sökandet av en gemensam definition är en bra väg för oss att gå när vi 
söker beskriva något. Däremot kan vi förstå människor som att de har en strävan av att 
förstå och göra sig förstådd.  
Om vi sluter oss till en förståelse av en social människa i en normativ kontext, måste vi 
samtidigt vara medvetna om att det alltid kommer att finnas intressen vilka söker påverka 
oss i våra val och överväganden. Utifrån denna bakgrund blir vikten av en aktivt 
övervägande tankeprocess – med utvärdering, tolkning, förståelse och bedömning – än 
viktigare då det är genom denna vi kan ta ansvar för våra handlingar och göra aktiva val 
som individer. 
I linje med att vi klargör för hur vi förstår världen och konsumenter vill vi även framföra 
att Hans-Oskar Andersson sedan den 10 oktober 2005 arbetar jag för Sintek Internationell 
AB, ett företag som säljer inrednings- och lagersystem till apotek och sjukhus världen 
över. Alltså har Hans-Oskar under ungefär halva uppsatstiden arbetat för en aktör med 
koppling till den marknad vi undersöker. Vi anser dock inte att denna anställning på 
något sätt påverkat oss i utarbetandet eller genomförandet av denna undersökning eller 
vår inställning till monopol-/konkurrensmarknader.  

 

2.2 Metodologiskt angreppssätt  
Undersökningen har som mål att empiriskt försöka utreda hur ett urval svenska 
konsumenter ställer sig till olika möjliga framtidscenarion av en konkurrensutsättning av 
detaljhandeln med läkemedel i Sverige. En utmaning med detta är att en 
konkurrensutsättning eller omreglering av en marknad är en komplex process vilken 
konsumenten inte kan tänkas ha tillräckligt med information om för att direkt kunna svara 
på. Undersökningen görs därför i form av en fallstudie där vi söker sammanställa hur 
nuvarande och möjliga framtida intressenter och aktörer på markanden dels tror att 
marknaden kan utvecklas, men även hur detta kan påverka konsumenten. Denna 
sammanställning kompletteras sedan med information främst från utredningarna av 
effekter i och med konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel i Danmark, 
Island och Norge. Utifrån denna information söker vi sedan isolera så många olika 
tänkbara scenarion för en framtida konkurrensutsatt svensk marknad. Det är dessa 
scenarion som vi sedan ber ett urval konsumenter att kommentera. 

Vi utgår här från Robert E. Stakes syn på fallstudiemetodik (Stake, 1995). Detta öppnar 
upp för en möjlighet till tolkning i kvalitativa termer utan att utesluta en kvantitativ 
analys då själva frågans problematik är utgångspunkten för utredningen som sedan 
fortgår som en berättelse. Ansatsen blir en blandning av hermeneutik och induktion. 

”Two strategic ways that researchers reach new meaning about 
cases are through direct interpretation of the individual instance 
and through aggregation of instances until something can be said 
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about them as a class. Case study relies on both these methods.” 
(Stake 1995, s. 74) 

Detta anser vi ligger väl i linje med upplägget av vår undersökning i och med att den 
börjar med att aggregera olika former av information, för att sedan genomföra en mer 
kvantitativ undersökning, vilken i sin tur ger ytterligare aspekter på fallet i sig.  

Utifrån Stake blir det även legitimt att studera ett fall för att det är lärorikt i sig, 
fallstudien behöver alltså inte nödvändigtvis leda till universella generaliseringar.  

”The real business of case study is particularization, not 
generalization” (Stake 1995, s. 8) 

Vår undersökning kommer i linje med detta inte att söka utreda hur en framtida marknad 
kommer eller bör vara utformad. Vi tror heller inte att de aspekter som kommer upp 
kommer att vara generaliserbara för alla konsumenter eller värdefulla för all aktörer på 
marknaden.  

Istället följer vi Stakes idé om små och naturalistiska generaliseringar. Små 
generaliseringar är generaliseringar inom det enskilda fallet eller inom några få fall under 
specifika förhållanden. Naturalistiska generaliseringar är betydelsefulla för varje 
praktiker. Tanken är här att praktikern bygger upp en repertoar av fall som hon använder i 
konkreta situationer. I vårt fall innebär detta att vi behöver beskriva situationer som blir 
så tydliga att det kommer att vara möjligt för läsaren att återkoppla till och använda sig av 
fallet och ett liknande scenario uppkommer.  
 

2.3 Undersökningens genomförande 
Undersökningen genomförs i fyra steg. Vi börjar med (1) insamling av sekundärdata 
rörande strukturen av marknaden idag, beskrivning av processen av konkurrens-
utsättandet av marknaden, utredningar av effekterna av konkurrensutsättandet av 
detaljhandeln med läkemedel i Danmark, Island och Norge samt av konkurrens-
utsättandet av andra monopolmarknader i Sverige. Syftet med detta är att få en förståelse 
för problematiken samt som underlag för insamling av primärdata. 

Nästa steg (2) är insamling av primärdata i form av intervjuer med nuvarande och möjliga 
kommande intressenter och aktörer på markanden. Intervjuerna, vilka presenteras mer 
omfattande nedan, rörde respondentens uppfattning av marknaden idag, marknadens 
möjliga utveckling, uppfattning av konsumenters preferenser och möjliga 
konsumenteffekter av en konkurrensutsättning av markanden.  
Dessa sekundära och primära data sammanställdes sedan (3) i syfte att söka finna så 
många olika troliga scenarion för konsumenten utifrån olika omregleringar av 
marknaden.  

Sammanställningen låg till grund för (4) en konsumentundersökning i form av en enkät 
på Internet. I enkäten fick respondenterna ta ställning till olika scenarion vid en 
konkurrensutsättning av detaljhandeln med receptfria läkemedel i Sverige.  
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2.3.1 Sekundärdata 
Tidigare relevanta utredningar hämtas främst från skrifter från Konkurrensverket, Statens 
Offentliga Utredningar (SOU), Institutet för Hälsa och Ekonomi (IHE). Vetenskapliga 
artiklar har hämtats från artikeldatabasen Business Source Premier. Sökningen startade 
med sökord på engelska och svenska som ”pharmacy”, ”consumer”, ”otc” (läkemedel 
som säljs över disk, Over The Counter), ”drugs”, ”deregulation”. Utifrån initiala artiklars 
referenslista fann vi sedan ytterligare material och sökord. Sökningen genomfördes under 
loppet av en cirka vecka. De artiklar vi fann hade störst relevans för undersökningen 
används i studien. Data om marknadens utformning och utveckling utgår främst från 
pressmeddelanden och uttalanden på intressenters och aktörers hemsidor, via artiklar i 
dagspress, övrig information på Internet samt tryckt material som erhållits vid 
intervjuerna.  

 

2.3.2 Primärdata – Intervjuer  
Intervjuerna var semistrukturerade på det sätt att de utgick från en intervjuguide (se 
bilaga 1) för att vi skulle kunna se att vi täckte in de huvudämnen vi efterfrågade. 
Däremot genomfördes varje intervju mer som ett löpande samtal där respondenten i första 
hand styrde samtalet. Vid de tillfällen respondenterna gled ifrån frågorna lät vid dem tala 
till punkt och slutföra sina tankegångar, detta eftersom vi anser det viktigt att inte leda 
och för att förstå helheten i vad de säger krävs det att vi är lyhörda till saker som vi 
annars kan missa då vi själva inte har någon direkt erfarenhet av branschen.    

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och de varade mellan en och 
en halv och två timmar. Respondenterna hade fått en synopsis om uppsatsens ämne innan 
intervjun och vi gick igenom frågor om uppsatsens syfte, struktur och hur svaren skulle 
användas innan intervjun startade. Detta för att det inte skulle råda några oklarheter som 
skulle kunna störa respondenterna i deras svar och för att de skulle känna sig fria att tala 
öppet utan risk för att bli missuppfattade.  

 

2.3.2.1 Urval - Intervjuer 
Eftersom vi här inte har för avsikt att göra några statistiska analyser eller generaliseringar 
använder vi oss av ett icke-representativt bekvämlighetsurval. Vi började med att delade 
upp aktörerna i olika segment efter vilken roll de har på marknaden idag eller vilken roll 
de kan få på en omreglerad marknad. För att skapa en så nyanserad bild av området som 
möjligt har vi valt att kontakta de aktörer inom varje segment som utifrån vår insamling 
av sekundärdata har störst inflytande i debatten. Genom att få en bredd i intervju-
underlaget anser vi också att en så bred förståelse som möjligt går att generera.  
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• Segment 1: Nuvarande aktörer: Apoteket, Socialdepartementet, Kronans 
droghandel och Läkemedelsverket (LMV). 
I detta segment intervjuades enbart Apoteket.  

• Segment 2: Kommande: Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, ICA/COOP, 
7-eleven/Pressbyrån. 

Av dessa har intervjuer genomförts med Svensk Handel samt Svensk 
Dagligvaruhandel. 

• Segment 3: Intressenter: Konsumentverket, Konsumentrådet, KILEN, Sveriges 
Konsumentråd Sveriges Konsumenter i Samverkan. 

I detta segment har vi intervjuat Konsumentverket, Konsumentrådet, och KILEN. 
 

2.3.2.2 Avgränsning - Intervjuer 
Samtidigt som vi genomför denna studie har regeringen och socialdepartementet utsett 
Anders Lönnberg till att undersöka om och hur en omreglering av nikotinersättnings-
läkemedel är intressant. Utredningen ska vara klar i februari 2006 och först då kommer 
regering ta ställning till om en utredning av övriga receptfria läkemedel ska utföras 
(www.socialdepartementet.se).  Eftersom regeringen och socialdepartementet väntar tills 
utredningen är klar innan de uttalar sig i frågan anser vi att en intervju med dessa aktörer 
inte skulle ge särskilt mycket. Därför har vi inte med någon intervju med någon 
representant från vare sig regeringen eller socialdepartementet. Anledningen till att vi inte 
pratar med LMV är att de enbart agerar på regeringens direktiv och därför har samma 
åsikt som regeringen i frågan.  

Vi har valt att inte intervjua andra apotekskedjor vilka är verksamma i andra nordiska och 
europeiska länder. Anledningen till detta är att dessa inte figurerat i debatten i media eller 
kommit upp vid diskussioner med andra aktörer. Intervjuer har heller inte genomförts 
med ICA och Coop vilka är medlemmar i Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel 
och därför får sina intressen bevakade genom dem. Vi försökte få till stånd en intervju 
med Sveriges Konsumenter i Samverkan men deras ordförande Bengt Ingerstam tackade 
nej på grund av bristande intresse i frågan.   
 

2.3.3 Primärdata – Enkätundersökning 
Insamlingen av data gällande konsumentens preferenser vid en konkurrensutsättning av 
detaljhandeln med läkemedel har skett utifrån ett kvantitativt angreppssätt genom en e-
enkät. De statistiska analyserna av undersökningen görs i syfte att söka olika perspektiv 
kring hur konsumenter resonerar kring sin konsumtion av receptfria läkemedel, snarare 
än att hitta generaliseringar kring en specifik konsumentgrupps preferenser. Detta ligger 
även i linje med uppsatsens övergripande syfte, att söka aspekter på olika omregleringar 
som är viktiga att fundera över ur ett konsumentperspektiv. Enkätundersökningens 
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statistiska analys kommer således att vidare analyseras i relation till den kvalitativa 
undersökningen samt tidigare studier och teorier på området.  
 

2.3.3.1 Konsumentundersökningens genomförande 
Den 16: e november kom Kilens tidning Konsument Rapport ut i vilken vi hade en artikel 
angående undersökningen (se Bilaga 3). Artikeln avslutades med att vi uppmanade 
läsarna att genomföra enkäten på Kilens hemsida. Tidningen Konsument Rapport har en 
läsekrets på cirka sjutusen människor över hela Sverige, dels till Kilens medlemmar men 
även till ansvariga och beslutsfattare i intresseorganisationer, kommuner, regeringen m.fl. 
(Eva Westin, KILEN, 2005-09-15).   
Enkäten lades upp på konsumentorganisationen Kilens hemsida mellan den 16/11 2005 
och den 22/12 2005. Besökare på sidan fick en pop-up med en inbjudan att delta i 
undersökningen (se bilaga 2). Om besökaren klickade på knappen ”delta” öppnades ett 
nytt fönster med undersökningen i.  
Enkäten bestod av 25 frågor med flervalsalternativ vilka främjar en statistisk 
undersökning. Frågorna gällde i huvudsak respondentens inställning till olika 
förutsättningar vad gäller konsumtion av receptfria läkemedel. Alternativet ”ingen 
uppfattning” fanns tillgängligt för att säkerställa att respondenterna inte valde ett 
alternativ i avsaknad av ett bättre val. I ett fall när konkreta exempel efterfrågades 
lämnades även ett öppet svarsalternativ för att säkerställa att exempel inte utelämnades.  
Frågorna är byggda kring respondenternas preferenser gällande receptfria läkemedel och 
utgår från de erfarenheter de har från dagens marknadssituation. Vi har därmed avgränsat 
undersökningen till frågor konsumenten kan ha en uppfattning om utifrån de erfarenheter 
de redan har, de behöver alltså ingen ny information för att kunna besvara frågorna. 
Däremot gav vi respondenterna direktiv om hur vi definierar receptfria läkemedel för att 
undvika oklarheter.  
En fördel med att genomföra enkäter på Internet är att respondenternas anonymitet är 
hög, härigenom ökar sannollikheten för sanningsenliga svar. En risk är däremot att 
respondenten inte har någon att fråga om hon är oklar över en fråga. Vi sökte minimera 
denna risk genom att de första dygnen undersökningen låg uppe gå igenom svaren. Om vi 
hade upptäckt att alternativet ingen uppfattning används ofta vid en fråga skulle det 
funnits en risk att respondenterna hade svårt att besvara frågan. Vi upptäckte dock inga 
sådana tendenser varvid undersökning låg oförändrad under hela perioden. 

 

2.3.3.2 Urval 
Undersökningen har använt sig av ett icke slumpmässigt urval i och med att alla besökare 
på hemsidan blivit inbjudna att delta. Detta innebär att undersökningen främst gäller den 
grupp som deltagit i undersökningen och att generaliseringar utifrån undersökningen kan 
vara intressanta frågeställningar, men inte ska tas som tendenser för den svenska 
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konsumenten i allmänhet. Undersökningen syftar härigenom främst till att väcka frågor 
och inte att ge en bild av en viss typ av konsument.  
Kilen är en organisation som arbetar med råd, stöd och kunskapsspridning rörande 
läkemedel, biverkningar och beroende (www.kilen.org). Det är därför möjligt att 
individer som söker sig till Kilens hemsida har en mer kritisk relation till läkemedel än 
individer i allmänhet. Det kan därför vara så att vår populations åsikter inte helt stämmer 
överens med resten av Sveriges medborgare. Samtidigt är besökarna förmodligen mer 
insatta i ämnet och har därmed en tydligare och mer genomtänkt bild av hur de ser på 
frågorna vi tar upp. I och med att uppsatsens huvudsyfte inte är att söka generaliserande 
kunskap om den svenska konsumenten i allmänhet, utan snarare att söka olika perspektiv 
och åsikter vilka kan vara värda att utreda inför en konkurrensutsättning, anser vi dock att 
detta inte är ett avgörande problem.  
 

2.3.3.3 Enkätens svagheter 
Mjukvaran för att genomföra enkäten tillhandahölls av företaget Easyresearch och 
innefattade vissa tekniska förutsättningar. Enkäten fungerade så att en pop-up 
presenterades för besökaren när hon besökte Kilens förstasida. Pop-upen var en layer 
pop-up vilket gjorde att den inte ska blockeras av pop-up-blockerare vilka är inbyggda i 
besökarens browser. Om besökaren hade ett externt Internetskydd kan det dock vara så 
att detta blockerar även denna typ av pop-uper. Detta kan resultera i att alla besökare inte 
ser pop-upen. 

Pop-upen har en inbyggd cookie vilken läser av besökarens ip-nummer, detta för att 
undvika att samma person hela tiden utsätts för samma pop-up. Nackdelen är dock att 
olika användare på samma ip-nummer inte kan göra undersökningen. Detta kan 
exempelvis gälla flera familjemedlemmar eller datorer inom nätverk. Funktionen kan ha 
resulterat i att personer som har velat genomföra undersökningen inte fått  tillfälle till 
detta.  

Pop-upen fungerade vidare så att det fanns en välkomsttext med två olika alternativ 
representerade av två olika knappar, delta eller delta ej. Det enda området som besökaren 
kunde klicka på för att delta i enkäten är på ”delta nu”-knappen. Om besökaren klickar 
någon annanstans, exempelvis på ramen för att flytta fönstret, försvinner pop-upen. Detta 
är ytterliggare en inbyggd funktion för att inte störa besökaren. Funktionen resulterar 
dock i att personer som vill delta kanske inte kunnat delta. Detta i och med att cookien 
som kommer ihåg personens ip-nummer gör att en person som klickar utanför knappen 
först, inte får någon mer möjlighet att delta.  

Eftersom frågorna var av flervalskaraktär och inte var öppna kan vi ha missat aspekter 
som respondenterna finner viktiga. Vi var däremot konsekventa med att ge 
respondenterna alternativen vet ej, ingen åsikt eller annat för att därigenom se till att vi 
inte tvingade fram svar som respondenterna inte håller med om.  
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2.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet skiljer sig mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie. Vi 
bedriver två olika sorters studier i samma rapport vilket gör att vi måste ta hänsyn till 
flera aspekter för att säkerställa rapportens vetenskapliga värde. Vi börjar därför diskutera 
validitet och reliabilitet för den kvalitativa undersökningen, Vi kommer sedan att 
diskutera den kvantitativa undersökningen för att avslutningsvis diskutera hur dessa två 
fungerar i kombination med varandra i ett trianguleringsperspektiv.  

Att säkerställa en kvalitativ studies validitet, eller kanske forskningskvalitet, handlar 
främst om att ha en perspektivmedvetenhet, en intern logik i analysmetoden, god kvalitet 
på data samt att det tydligt går att följa vad slutsatser baseras på. Vi har sökt styrka 
undersökningens validitet genom att tydligt redovisa undersökningens grundläggande 
antaganden, vilka frågor vi ställt till respondenter samt genom att redovisa citat vilka vi 
grundat vår sammanställning på.  

Vad gäller den kvantitativa undersökningen har vi sökt säkra validiteten först genom att 
grunda undersökningens frågor på de kvalitativa intervjuerna. Härigenom har vi sökt 
säkerställa att de scenarion vi frågar konsumenten om även är relevanta vid en möjlig 
konkurrensutsättning av marknaden. Att mäta konsumenters preferenser och åsikter på ett 
konsekvent sätt är däremot svårt och forumet som undersökningen legat på kan inte sägas 
vara representativt för Sveriges konsumenter. För att höja validiteten i själva definitionen 
av receptfria läkemedel inleddes dock undersökningen med en lista över receptfria 
kategorier hämtad från Apoteket AB:s hemsida. Denna lista återkom även senare i 
undersökningen som en påminnelse. Den definitionsmässiga validiteten bör även ha 
stärkts av att alla respondenter fått exakt samma fråga och exakt samma alternativ att 
besvara. 

Vad gäller undersökningens reliabilitet och reproducerbarhet så är den förhoppningsvis 
hög i och med att det är enkelt att reproducera själva undersökningen. Det icke 
slumpmässiga urvalet gör det däremot svårare att säkerställa reproducerbarheten i urvalet. 
Reliabiliteten vad gäller säkerheten i datat bör vara högt i och med att svaren automatiskt 
sparats direkt när respondenterna fyllt i enkäterna. Ingen tolkning eller felaktig inmatning 
kan härigenom ha skett genom hanteringen av datan.  

Enligt Stake (1995) kan flera typer av primärdata öka validiteten i en studie genom att 
finna de punkter där de olika studierna tangerar varandra. Genom denna triangulering kan 
vi härigenom vara säkrare på att det vi mäter är av intresse för alla inblandade och att vi 
därför mäter det vi vill mäta. Detta har vi gjort genom att låta bilden som marknadens 
aktörer gett uttryck för vara utgångspunkten för konsumentundersökningen. På detta sätt 
säkerställer vi att det konsumenten uttalar sig om har en relevans på marknaden. Genom 
att sedan lägga vikt vid de faktorer konsumenten ger uttryck för är viktigare än andra får 
vi således fram olika perspektiv och frågeställningar som är relevanta för såväl aktörerna 
på marknaden som för konsumenten. Validiteten av studien bör härigenom vara högre än 
om undersökningarna genomförts separat. 
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Högre reliabilitet och generaliserbarhet skulle dock troligen kunnat uppnås om 
enkätundersökningen nått en bredare population. Samtidigt hade troligen även fler 
intervjuer bidragit till att validiteten hade ökat genom att tillföra en bredare kunskapsbas.  

 

2.5 Sammanfattning 
Vi har en tolkande forskningsansats där vi närmar oss ett relativistiskt perspektiv på 
människans sociala omvärld. Detta leder även till att vi snarare söker se frågor ur flera 
olika perspektiv och synvinklar än att söka ett generaliserande svar. Vi använder oss av 
en fallstudiemetodik där vi genomför både en kvalitativ och en mer kvantitativ 
undersökning vilka vi sedan triangulerar genom att söka undersökningarnas tangenter. 
Härigenom hoppas vi öka uppsatsens övergripande kvalitet. Det kvalitativa primärdatat 
insamlades i form av semistrukturerade intervjuer under 1,5-2,5 timme på 
respondenternas arbetsplatser. Det kvantitativa datat insamlades genom en e-enkät på 
konsumentorganisationen Kilens hemsida under perioden 16/11 2005 t.o.m. 22/12 2005. 
Svagheter med båda undersökningarna diskuterades i kapitlet vilket avslutades med en 
diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet. Vi kunde där se att studiens 
generaliserbarhet kunde ökas genom ett högre deltagarantal. Studiens syfte var dock att 
söka olika perspektiv och frågeställningar att jämföra med det kvalitativa datat varför 
undersökningens ändå var av värde.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en övergripande genomgång av några grundläggande idéer bakom 
konkurrensmodellen.  Vi gör sedan en sammanställning av tidigare forskning om 
konkurrensutsättningen av detaljhandeln av läkemedel i Norge, Danmark och Island. Vi 
gör sedan en kronologisk sammanställning av tidigare forskning om konsumenter och 
receptfria läkemedel. Kapitlet avslutas med en motivering av val och bortval av teorier.  
  

3.1 Konkurrensutsättning av marknader 
Konkurrensmodellens kärna ligger i köparens möjlighet att på en marknad välja och 
förkasta alternativ som tillfredställer ett visst behov (Konkurrensverket, 2002:2, s. 290-
291). Genom valet gynnas den säljare som erbjuder det alternativ som bäst 
överensstämmer med köparens preferenser. Alternativen är emellertid inte bestämda en 
gång för alla. Konkurrensmodellen innefattar att incitament ges att utveckla nya lösningar 
som får möjlighet att tävla med befintliga. Gynnsamma förutsättningar för etablering, 
tillgång till riskkapital, transparenta eller tydliga regler samt regler som kan undanröja 
konkurrensbegränsande ageranden, är exempel på viktiga faktorer som ger förutsättningar 
för en väl fungerande konkurrens.  

Det är härigenom inte ändamålsenligt att skapa konkurrensmarknader om det inte finns 
regler för att vårda konkurrensen. (Konkurrensverket, 2002:2, s. 297) Regler som hindrar 
konkurrens bör enligt denna tanke därigenom undanröjas. Det är dock svårt att hitta 
balansen mellan regler av konkurrensvårdande natur och ändringar av regler som hindrar 
eller begränsar konkurrensen mellan marknadsaktörer. Alla reformeringar bör därigenom 
tas i beaktande i förhållande till vad de förväntas uppnå; exempelvis effektivare 
resursanvändning, ökad mångfald eller ett varierat produktutbud med hög kvalitet som är 
till nytta för det allmänna och konsumenterna. (Konkurrensverket, 2002:2) 

Processen att reformera reglementet på en marknad blir härigenom högst komplex och 
kan beröra områden så omfattande som upphandlingsregler, avtal, översyn av 
organisationer och utbildningar, uppföljning m.m. Ett viktigt mål i konkurrensutsättandet 
av en marknad bör därför vara att ta fram en långsiktig plan för att på så vis undvika att 
regelreformeringen får oönskade effekter för beställare, entreprenör, anställda eller 
konsumenter (Konkurrensverket, 2002:2, s. 295). Centrala inslag i denna plan bör vara 
noggranna förberedelser, genomarbetade förfrågnings och anbudsunderlag, beställar- och 
utförarorganisation, uppföljning och långsiktighet.  

Komplexiteten i en lyckad regelreformering ger att det är naturligt att mycket 
uppmärksamhet ges och energi nedläggs på att formulera stabila, förutsebara regler vilka 
garanterar hög rättssäkerhet. Erfarenheter från tidigare regelreformeringar påvisar även 
att det kan behövas fler regler än tidigare för att uppnå en väl fungerande konkurrens. 
(Konkurrensverket, 2002:2, s. 291; IHE, E-rapport, 2004:2)  
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3.2 Studier i Norge, Danmark och Island 
Det finns en mängd studier som gjorts i Sverige inom närliggande områden, så som 
avreglering av el-, tele- och flygmarknaden. Dessa är dock svåra att dra erfarenhet av då 
olikheterna inom branscherna är stora. Studier angående läkemedelsmonopol och dess 
avskaffande har även gjorts och då främst på våra nordiska grannar Danmark, Island och 
Norge. Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE, 2004:2) har gjort en ingående 
analys av dessa länders erfarenheter gällande avregleringar av apoteksmonopol. De 
övergripande och mest påvisbara erfarenheterna kommer här att redovisas för att ge 
läsaren en djupare förståelse för hur en Svensk avreglering eventuellt skulle kunna 
utformas. 
Under det senaste decenniet har villkoren för Danmark, Island och Norge förändrats 
dramatiskt vad gäller apotek och försäljning av läkemedel. 1996 slopade Island alla 
barriärer och det blev fritt fram för privatpersoner att etablera och driva apotek. 2001 var 
det Norges tur att avreglera. Norge avreglerade även vissa receptfria läkemedel så att 
dessa år 2003 kunde säljas av andra än apotek. Danmark avreglerade apotek och 
läkemedelsförsäljningen år 2002 (IHE 2004:2; Sveriges Farmacevtförbund, 2002 ). Dessa 
tre länder har valt något olika sätt att genomföra avregleringarna utifrån vilka 
målsättningar respektive land har för läkemedelsförsäljningen i landet, vilka skillnaderna 
är kommer att genomgås senare i kapitlet. 
De nordiska länderna, inklusive Sverige, har relativt likartade målsättningar gällande 
läkemedelsförsäljning. Danmark och Sverige är dock de enda med krav om enhetliga 
priser i hela landet. Denna skillnad har påverkat hur avregleringen i Danmark 
genomfördes. Danmark har valt att tillåta försäljning av receptfria läkemedel utanför 
apotek och har därmed släppt på kravet om enhetliga priser gällande receptfria 
läkemedel. Att tillgängligheten är god i hela landet har också varit en av de viktigaste 
målsättningarna i Island, Norge och Sverige. (IHE, 2004:2)  

Ett begrepp som ofta används i debatten om tillgänglighet är ”antal invånare per apotek”. 
Detta begrepp är dock svårtolkat och säger ingenting om tillgången på t.ex. farmaceutisk 
kompetens. 
Begreppet är svårtolkat eftersom det inte heller räknar in andra försäljningsställen, vilket 
är av intresse eftersom det i många länder i EU och Norden sker en betydande försäljning 
av läkemedel utanför apoteken (Konkurrensverket 2005:1). ”Antal invånare per apotek” 
är, trots sina brister, det mått som oftast används i debatten eftersom det ger en generell 
uppfattning om tillgängligheten. Antal invånare per apotek varierar mellan de nordiska 
länderna och även mellan länder inom EU. Sverige och Danmark har jämfört med andra 
EU-länder en relativt låg tillgänglighet, med andra ord många invånare per apotek. Island 
och då främst Reykjavik har väldigt få invånare per apotek.    
Hur pass väl avregleringarna uppfyllt de målsättningar länderna har med sin 
läkemedelspolitik har varierat. I både Island och Norge har nyetableringarna av apotek 
ökat tillgängligheten vilket i de båda länderna var ett huvudsyfte (IHE, 2004:2). I 
Danmark har antalet försäljningsställen ökat men eftersom tillgänglighet inte uttalat var 
en målsättning har inga större studier gjorts. I Island och Norge skedde de flesta 
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nyetableringar i befolkningstäta områden där tillgängligheten redan innan var god. Fler 
apotek med längre öppettider har lett till förbättrad tillgänglighet och reducerade 
väntetider vilket också var målsättningar med avregleringarna i Island och Norge (IHE, 
2004:2). I Island till skillnad från Norge ledde nyetableringarna också till priskonkurrens 
mellan apoteken. Konkurrensen mellan apotek i Island och Norge går främst ut på att få 
kunderna att hämta ut sina läkemedel på de egna apoteken. Den rumsliga aspekten av 
apoteket blir således väldigt viktig och är en förklaring till att de flesta nyetableringarna 
ägt rum i befolkningstäta områden.  
Samtidigt som öppettiderna förlängts och antalet apotek ökat har också tillgängligheten 
till farmacevtisk kompetens försämrats i Island och Norge. En majoritet av Norges 
farmacevter anser att arbetsbördan har ökat och de upplever en konflikt mellan 
professionella och kommersiella krav (IHE, 2004:2). Det är dock osäkert om och i så fall 
hur dessa uppfattningar hänger ihop med den nya apotekslagen och hur de i sådana fall 
har påverkat den dagliga verksamheten. Enligt farmacevterna har nämligen antalet 
felexpedieringar inte ökat. Farmacevternas syn på saken i Island är oklar eftersom det 
såvitt känt saknas undersökningar. 
I Island och Norge har marknaderna snabbt utvecklats till nationella oligopol med ett 
fåtal aktörer. Islands två respektive Norges tre apotekskedjor visar på en horisontellt 
integrerad marknad, den norska marknaden är samtidigt vertikalt integrerad med 
grossisterna (Konkurrensverket, 2005:1). IHE menar att en sådan konkurrens är svår att 
bedöma eftersom varje enskild aktör får stort inflytande på marknadens utveckling. IHE 
påpekar vidare att ett fåtal aktörer i sig inte är ett argument för att det skulle råda brist på 
konkurrens då etableringshinder är det som främst avgör förekomsten av konkurrens 
(IHE, 2004:2). När det finns möjlighet för nya aktörer att etablera sig kan en 
tillfredställande konkurrens råda trots att endast ett fåtal aktörer är verksamma på 
marknaden. En fara uppstår alltså när etableringshinder råder samtidigt som en 
marknadskoncentration. Detta är ett problem främst i Norge där vertikal integration råder. 
Med detta i åtanke blir det alltså viktigt att försöka begränsa antalet etableringshinder för 
att få en så effektiv konkurrens som möjligt, vilket i sin tur begränsar statens förmåga att 
kontrollera branschen och marknaden (Konkurrensverket, 2005:1). 
Både Norge och Island har efter avregleringarna velat ha kvar inflytande över statistik, 
utbildning och information (IHE, 2004:2). Detta har dock visat sig vara problematiskt i 
takt med en ökad decentralisering. Att effektivisera genom avreglering och samtidigt 
fortsätta att direkt påverka marknaden är, som alla förstår, en svår om inte omöjlig 
uppgift. All inbladning från staten som påverkar nyetableringar av apotek reducerar 
konkurrensen mellan de befintliga aktörerna, vilket leder till att det blir svårt att ha som 
ambition att konkurrensen skall vara begränsad. Eftersom så mycket konkurrens som 
möjligt behövs för att marknaden skall vara så effektiv som möjligt finns det anledning 
att se över apoteksstrukturen och läkemedelsdistributionen i Island och Norge (IHE, 
2004:2; Konkurrensverket, 2005:1). 
Det som främst skiljer Sveriges situation från Danmark, Island och Norge är att 
kostnadsansvaret för receptbelagda läkemedel är decentraliserat till 
sjukvårdshuvudmännen. Det innebär att hälso- och sjukvården har intresse av att skapa 



Magisteruppsats, HT 2005   Johan Nihlén & Hans-Oskar Andersson  
MarknadsAkademien, Företagsekonomiska Institutionen 2006-01-20 
Stockholms Universitet  
 
  
 

  19 

priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen som levererar till apoteken samt att alltid se 
till att det billigast likvärda alternativet säljs. Inget liknande system finns i Danmark, 
Norge eller Island. På grund av det var tanken med att tillåta vertikal integrering i Norge 
att det skulle leda till större köpkraft bland kedjorna vilket i sin tur skulle pressa 
inköpspriserna (Konkurrensverket 2005:1). Eftersom detta behov är ”tillfredsställt” i 
Sverige har huvudfrågan vid val av apotekssystem istället varit hur apoteken kan främja 
en god läkemedelsanvändning, god tillgänglighet samt god information till landets 
befolkning (IHE, 2004:2).  
 

3.3 Kunden i centrum – Demografi, Service och Receptfria 
Läkemedel 
Nedan följer en övergripande kronologisk kartläggning över de studier som genomförts i 
ämnena demografi, service och tillgänglighet med koppling till apotek och inhandlande 
av läkemedel. Vi har valt att presentera de studier som betytt mest inom området, med 
andra ord de som blivit citerade flest gånger, och som tydligt speglat tidens diskurs. 
 

3.3.1 Kunden i centrum - Demografi 
Enligt en undersökning gjord i USA (Nickel & Werheimer, 1979) är konsumentens ålder 
direkt kopplat till vilken apotekskedja hon besöker. Andra variabler som spelade in var 
konsumtionsnivån av receptläkemedel samt prefererad typ av butik. Det som inte spelade 
någon roll var hur länge konsumenten hade bott i samhället. Undersökningen visar tydligt 
att flera variabler spelar in samtidigt och därmed att konsumentens beslut är väldigt 
komplexa vid val av apotek. Konsumenten frågades ut om deras kriterier angående 
apotek, namnet på deras mest frekvent besökta apoteket och inställningen till denna, hur 
länge det bott i samhället samt deras socioekonomiska och demografiska status. Vad 
denna studie knappt tar hänsyn till är nivån av service, vilket kommer att diskuteras 
senare i kapitlet.  

Vad Nickel och Werheimers undersökning fann var bland annat fyra intressanta 
kopplingar mellan ålder och andra variabler:  

(1) Konsumentens ålder är direkt kopplad till konsumtionen av receptbelagda 
läkemedel. När konsumentens ålder ökar också konsumtionen av receptbelagda 
läkemedel.  

(2) Det finns en koppling mellan ålder och kriterierna gällande valet av apotek. Läge 
blir mindre intressant desto äldre konsumenten blir, pris och farmacevter ansågs 
då viktigare.  

(3) Ålder och det faktiska valet av apotek har ett samband. Olika åldersgrupper 
favoriserar olika sorters butiker. 
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(4) Konsumentens ålder är associerad till uppfattningen av apotekens image. Ju äldre 
konsumenterna var desto bättre ansåg de apotekens image vara. 

Vidare finns det stöd för att de tyngre konsumenterna anser farmacevterna vara ett 
viktigare kriterium än de lättare konsumenterna och att detta var en betydande faktor vid 
valet av apotek. Samtidigt hade också de tyngre konsumenterna en generellt ljusare syn 
på apoteken.  
Undersökningsdeltagarna blev tillfrågade att beskriva de viktigaste kriterierna vid val av 
apotek. Resultatet visade att kliniska apotek, oberoende shoppingcenter apotek och 
apotekskedjor i shoppingcenter har läge som det främsta konkurrensverktyget. Fristående 
apotekskedjebutiker och ”department and discount stores”-apotek attraherar kunder 
genom framförallt pris. Oberoende fristående apotek attraherar kunder med en blandning 
av alla kriterier. 
Slutligen konstaterar Nickel och Werheimer (1979) att ålder spelar en stor roll för 
konsumenten attityd till inköp att läkemedel. Konsumenter i låga åldrar är bekvämlighets-
orienterade medan äldre konsumenter är pris- och serviceorienterade.  

Ett apotek som ligger i ett samhälle med många äldre medborgare bör således fokusera på 
pris och service från personal till kund. Undersökningen visar även att en stor del av 
variationerna i undersökningen angående konsumentens bild av apotek beror på andra 
variabler än de som diskuterats.  

Att dela upp marknaden i demografiska segment blir hårt kritiserad av vissa forskare som 
istället finner psykologisk ålder mer intressant att diskutera (Oates et al, 1996). Vad dessa 
forskare menar är att demografisk ålder inte ger en komplett bild av konsumenten. Vidare 
anser Bone (1991) att demografiska variabler såsom ålder, inkomst och jobbstatus kan 
vara missledande. Att segmentera efter kronologisk ålder är inte lika relaterat till 
beteende som psykologisk ålder. Även fast det är populärt att segmentera efter inkomst, 
eftersom det anses nära relaterat till köpbeteende, tar denna variabel inte hänsyn till 
exempelvis aktivitetsnivå, personliga intressen och hälsa (Bone 1991). Sorce et al (1989) 
anser att det är bättre att använda sig av livsstilsvariabler när man segmenterar 
marknaden.  

Genom att sammanlänka psykologiska variabler med demografiska fakta får vi en bättre 
förståelse för konsumentens behov och önskemål. En undersökning finner till exempel att 
äldre konsumenter baserar sina inköp efter samma variabler som yngre (Lumpkin et al, 
1985), vilket strider emot den tidigare forskningen vi presenterat tidigare i kapitlet. Vi 
kan även se att äldre konsumenter ofta handlar av andra anledningar än att inhandla 
varor, de är med andra ord mer intresserade av själva upplevelsen än varan i sig. Detta 
ger oss en bredare bild av hur vi bör närma oss konsumenten och dess beteende. 
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3.3.2 Kunden i centrum – Service 
Som komplement till Nickel & Werheimers (1979), Oates et al (1996) och Bones (1991) 
undersökningar, söker vi oss till två andra studier, Hedvall och Platschik (1991) och 
Winstedt (2000). Dessa beskriver service som den främsta preferensen vid val av butik 
och nöjdhet vilket ger oss en bättre bild av det som Nickel och Werheimer (1979) ej tog i 
beaktande i sin undersökning. Windstedts (2000) studie bygger på analyser av 
människors inställning till service i samband med läkarbesök. Hedvall och Platschik 
(1991) bygger sin studie på en konsumentundersökning gällande bland annat frekvensen 
av interaktion mellan konsument och apotekspersonal.  

Konsumentbeteende gällande medicinering är enligt Hedvall och Platschik (1991) en 
omfattande process som innehåller inköp, tillhandahållande och användande av olika 
mediciner. Dagens apotek influerar konsumenterna i deras inköp, vilka mediciner som är 
passande och hur dessa ska användas och lagras. De informerar även om hälsorelaterade 
saker. Detta gör att apoteket i slutändan försöker skapa en image hos konsumenterna om 
att vara mer än bara en distributionskanal av läkemedel, vilket gör att serviceaspekten blir 
väldigt viktigt. 
Hedvall och Platschik (1991) målar upp en bild där farmaceuterna är mer kritiska till den 
service de ger än vad konsumenterna är. Detta beskriver enligt författarna att apotekarna 
och farmaceuterna är osäkra i sin roll som servicegivare. Studien visar också att 
konsumenterna inte heller är helt nöjda med kvalitén av den service som de erbjuds. Om 
servicen ska utvecklas är det av avgörande vikt att först konstatera vilka olika sorters 
service olika konsumentgrupper vill ha, det blir därmed viktigt att segmentera.  

Hedvall och Platschik (1991, s. 37) fortsätter med att lista åtta faktorer som är viktiga för 
serviceföretag och vilka har visat sig väldigt användbara i apotekssammanhang. Dessa är: 

 
(1) närvaro och frånvaro av mellanhänder 
(2) hög gentemot låg konsumentkontakt 
(3) institutionella mot individuella inköp  
(4) varaktighet i processen att leverera service 
(5) kapacitet beroende service 
(6) frekvens av användning och återköp 
(7) nivå av service komplexitet 
(8) nivå av involverad risk 

 

Om dessa faktorer appliceras på apoteksservice, kan vi se att (1) apotek kan inte använda 
mellanhänder, (2) de har hög nivå av kontakt med deras kunder, vilka är medlemmar av 
allmänheten vilket gör servicen mer komplex att handskas med, (3) servicen måste 
genereras direkt när konsumenten är på plats, alltså när konsumenten väljer att besöka 
apoteket, (4) apotekspersonalen kommer i kontakt med flera olika köpbeteenden, både 
frekventa användare och förstagångsköpare, vilket (7) resulterar i hög komplexitet i den 
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service som bedrivs, och (8) komplexiteten av service och heterogeniteten av 
konsumenten resulterar i en hög risk till fel i servicen. Utifrån denna analys anser 
forskarna att apotekens servicemiljö är väldigt invecklad och svårdefinierad.  

Vid utvecklande av servicesystem är det viktigt att ta med alla de aspekter som faktiskt 
påverkar konsumenten vid servicetillfället. Det är då viktigt att komma ihåg att 
konsumenter som besöker apotek ofta är sjuka, illamående och inte helt tillfreds med sin 
situation. Konsumenten går dit för att lösa ett problem som antingen de själva eller någon 
de bryr sig om har. I den specifika situationen får den enskilda farmaceuten ett stort 
ansvar och kommer att få representera hela apoteksväsendet. För att kunna möta de 
förväntningar som ställs är det viktigt att farmaceuten har all tillgänglig information om 
ärendet.  

Enligt Lovelock (1998) blir servicen bättre om kunden själv kan förse farmaceuten med 
adekvat information om sin hälsa. Många konsumenter vill dock inte diskutera eller 
berätta om sin hälsa öppet eller för främlingar. Detta skiftar ansvaret att förse 
konsumenten med adekvat information och råd till farmaceuten. (Hedvall och Platschik 
1991) 
Om servicen i apoteken ska utvecklas måste det först utredas vilken sorts service 
konsumenten faktiskt vill ha. I de nordiska länderna har diskussionen angående 
utvecklandet av service i apoteken genomsyrats av antagandet att alla konsumenter 
behöver råd och gärna vill ha det. Detta antagande är enligt Hedvall och Platschik (1991) 
naivt. De menar att det är uppenbart att olika kunder har olika preferenser och att servicen 
inte kan utvecklas innan dessa grupper identifierats och kartlagts. Annars är det lönlöst att 
försöka utveckla servicesystemen för apotek.   

Hedvall och Platschik (1991) genomförde en undersökning där 1000 konsumenter fick 
svara på enkätfrågor rörande apoteksservice. Undersökningen genomfördes i Skellefteå 
regionen. Resultatet visade på många intressanta aspekter angående service. Först och 
främst visar undersökningen en skillnad gentemot andra liknande 
marknadsundersökningar. Tidigare undersökningar rankar hög interaktion med kund som 
kärnan i service, resultatet här visar att så inte alltid är fallet.  De finns kunder som vill ha 
väldigt enkel service utan att bli störd av den som erbjuder servicen, i detta fall 
apotekspersonalen. Samtidigt finns det kunder som stämmer överens med tidigare studier, 
som vill ha hög interaktion.  
Det intressanta är att alla kunder kommer till apoteket av samma anledning, nämligen för 
att köpa någon form av läkemedel. Däremot visar konsumenterna upp väldigt olika 
köpbeteenden vilket innebär att en segmentering av kundgrupperna är av vikt för att 
förstå kunden.   
Tyngdpunkten bör alltså ligga på att utveckla produktionen av service. Servicen måste 
vara flexibel för att kunna möta de olika kraven konsumenterna ställer, allt ifrån minimal 
till väldigt hög service. På managementnivå innebär det att apoteken bör se hälsovård 
som det primära i servicen och genom det ta fasta på olika gruppers specifika önskemål 
gällande deras behov av information. 
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I likhet med Hedvall och Platschik (1991) har Windstedts (2000) koncentrerat sin 
forskning kring olika serviceaspekter. Genom att sammanföra tidigare forskning med 
egna undersökningar har forskaren identifierat vilka beteenden som konsumenter väger in 
när hon utvärderar service. Åtta olika dimensioner framstod som de mest frekventa och 
täckande av alla beteenden (Winstedt, 2000, s. 402-404). Dessa åtta var, äkthet, 
omtänksamhet, kontroll, artighet, formalitet, vänlighet, personlighet och exakthet. Dessa 
användes för att genom en enkätundersökning med öppna frågor få fram en pool med 
beteenden som senare kunde länkas samman till tre övergripande service dimensioner, 
vilka speglar vad konsumenten anser viktigast. 

Dessa tre är omtanke, artighet/hövlighet och sympati. Den först dimensionen, omtanke, 
innefattar flera olika beteenden exempelvis empati, kompetens och dedikation. 
Artighet/hövlighet dimensionen fokuserar på ”inte negativa beteenden” och med det 
menas beteenden som personalen måste undvika för att konsumenten inte skall bli 
missnöjd. Konsumenten har en toleransnivå som inte kan överstigas utan negativa 
konsekvenser. Den sista dimensionen beaktar attityd och uppförande/uppträdande, vilket 
innebär att konsumenten samtidigt som hon vill ha ett genuint och naturligt bemötande 
samtidigt vill ha ett glatt och trevligt mottagande. De tre dimensionerna ger en effektiv 
bild av vad det är som bör fokuseras på för att kunden ska bli nöjd.  
Rapporten stöder bilden av att många beteenden spelar in när konsumenten värderar 
service. De tre dimensionerna som presenterats förklarade ¾ av konsumentens 
övergripande attityd gentemot ett servicetillfälle. Att ta dessa dimensioner i beaktande 
borde således ge ett stort stöd vid utformandet av service i apoteksbutiker och ger oss 
samtidigt en förklaringsgrund för vad konsumenten anser viktigt i samband med ett 
apoteksbesök.  
Den tidigare forskningen ger en tydlig bild av den komplexitet som omgärdar 
konsumentens beteende vid inköp av läkemedel. Att försöka segmentera konsumenten 
efter demografi kan förklara vissa aspekter samtidigt som andra förklaringsgrunder 
likafullt kan vara av betydelse. Viktigt är att komma ihåg att konsumenter är en grupp 
individer vilka alla ger yttryck för olika beteenden, alla försök att generalisera kan 
därmed kritiseras på ett eller annat sätt. 
 

3.3.3 Kunden i centrum - Receptfria läkemedel 
Självmedicinering genom receptfria läkemedel ökar drastiskt i många länder och då 
främst i USA (Gore, Madhavan, McClung & Riley, 1994). Även Danmark och Norge har 
ökat den receptfria försäljningen sen marknaderna avreglerats (IHE, 2004:2). Detta beror 
till stor del av den ökade sjukvårdskostnaden i de olika länderna men även på den tid som 
kunden kan spara genom att slippa vänta på en läkares utlåtande, slippa ta ledigt från 
jobbet samt att flera läkemedel som tidigare varit receptbelagda nu är receptfria. Gore et 
al (1994) anser att självmedicinering genom receptfria läkemedel är ett av de mest 
kostnadseffektiva sätten att behandla sjuka.   
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De nya förutsättningarna har inneburit att konsumenten får ta ett större ansvar. Det har 
också visat sig att patienten gärna tar på sig detta nya ansvar (Elsesser, 1998). Att hoppa 
över läkaren som mellanhand har sina för- och nackdelar och den funktion som läkaren 
tidigare fyllde får nu patienten själv fylla. Samtidigt som självmedicinering för mindre 
åkommor och sjukdomar är eftersträvansvärt leder det också till viss problematik. 
Forskning visar att konsumenter har svårt att självdiagnostisera och medicinera på ett 
korrekt sätt.  Vissa konsumenter har svårt att tyda instruktionerna på förpackningar, andra 
överdoserar eller undervärderar sin åkomma och på det sättet felmedicinerar. Ett problem 
med äldre är att de ofta inte diskuterar sina intag av receptfria läkemedel med sin läkare 
samt vilka effekter dessa kan ha i kombination med receptbelagda läkemedel. 
Fördelarna går enligt författarna att presentera i fyra övergripande punkter (Gore et al 
1994). 

• Självmedicinering med receptfria läkemedel leder till lägre samhällskostnader. 

• Högre engagemang får konsumenten att ta ett större ansvar och att ta in mer än ett 
expertutlåtande vilket leder till mer välgrundade beslut. 

• Att söka information leder inte bara till bättre köpbeslut utan också till säkrare 
och effektivare användning av receptfria läkemedel. Detta är framförallt viktigt 
för äldre konsumenter vilka ofta använder flera läkemedel samtidigt.  

• Genom att säkerställa nivån av engagemang går det att rikta information om 
läkemedel till målgrupper som skulle dra nytta av den vid köpbeslutet.  

Det som nu blir viktigt är att konsumenten lätt kan få tag i relevant information för att 
säkerställa att rätt läkemedel införskaffas och används på ett korrekt sätt. Detta är lättare 
sagt än gjort och det går att diskutera i vilken grad konsumenten kan ta åt sig och 
utvärdera informationen. Bland annat kan ett stort utbud av information leda till 
överbelastning och förbrylla konsumenten samtidigt som ett för litet utbud gör att 
underlaget för beslut blir för tunt. 
För att få tag i den information som krävs för att fatta ett korrekt beslut vänder sig 
konsumenten framförallt till tre olika källor (Gore et al 1994).  

• Media, såsom TV, radio, print, annonser och butiksrelaterad reklam. 

• Facklitteratur- referensböcker, konsumentrapporter och köpguider.  
• Människor, både experter som läkare, sjuksystrar och farmacevter men även 

familj, vänner och kollegor. 
Av dessa källor bidrar media mest med att presentera olika produkter och att skapa 
intresse samt att till viss del utbilda konsumenten om olika läkemedel. Även fast 
annonser och viss butiksrelaterad reklam ger en hel del upplysningar räcker det inte för 
att kunden ska kunna fatta ordentliga köpbeslut. Genom att kombinera två eller tre av de 
presenterade källorna får konsumenten vad Gore et al (1994) menar är ett önskvärt 
beslutsunderlag.  För att självmedicinering ska bli en fungerande del av den övergripande 
sjukvården krävs alltså lättillgänglig och adekvat information samtidigt som 
konsumenten informeras om betydelsen av att ta del av den (Gore et al 1994). 
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En senare studie gjord 2004 av European Self- Medication Industry (AESGP) diskuterar 
också självmedicinering som en naturlig del av människors vardag (Crantz, 2004). 
Intressant med denna studie är att den, tio år efter de studier vi behandlat ovan, verifierar 
många av de punkter som de ansåg viktiga för att bedriva effektiv självmedicinering. 
Nedan presenteras vad denna studie funnit samt hur detta stämmer överens med den 
tidigare forskningen på området. 
Även denna rapport slår fast att människor använder receptfria läkemedel varje dag för 
att behandla vardagliga åkommor. De gör detta för att det är enkelt, kostnads- och 
tidsbesparande, för att de inte tycker att de behöver professionell hjälp eller för att de inte 
har något val (Crantz, 2004).  
Det finns bevis för att konsumenter idag både använder och kan använda receptfria 
läkemedel på ett ansvarsfullt sätt (Crantz, 2004).  Konsumentstudier som har gjorts i flera 
länder runt om i världen visar även att konsumenter först läser etiketter och broschyrer 
innan de använder ett receptfritt läkemedel för första gången. Detta resultat är intressant 
gentemot Elsessers (1998) forskning som visade att många konsumenter har problem 
med att tyda innehållet av informationsbroschyrerna.  Det är tydligt att patienter är bättre 
informerade tack vare snabbare och bredare tillgänglighet till hälsorelaterad information 
(Wadman & Hutt 2004). De söker denna information för att kunna påverka doktorerna 
när de skriver ut deras recept och i andra situationer när deras hälsa diskuteras. Flera 
kanaler finns tillgängliga bland annat via Internet. Det ökade utbudet av information som 
Gore et al (1994) förespråkade verkar till stor del ha uppfyllts. Studier visar att 
välinformerade patienter är en tillgång till både systemet och individen.  Med det som 
bakgrund anser vissa forskar till och med att reklam för receptbelagda läkemedel gör 
nytta eftersom det får konsumenten att diskutera läkemedel och sjukdomar mer öppet 
(Wadman & Hutt 2004). Detta gör att gruppen media kan ha en större betydelse för 
konsumenten än vad forskarna tidigare trott.  
 

3.4 Receptfria läkemedel- samhälle & individ 
De ekonomiska och folkhälsliga fördelarna med ansvarsfullt användande av receptfria 
läkemedel har analyserats i flera studier och blivit summerade i dokumentet “The 
Economic and Public Health Value of Self-medication” (2004). Dokumentet visar att en 
ökning av självmedicineringen, genom att skifta 5 % av de receptbelagda till att bli 
receptfria, i Europeiska Unionen skulle spara över 16 miljarder euro. Antagandet bygger 
på att läkare skulle slippa ta hand om mindre åkommor som patienten själv skulle kunna 
ansvara för. Samtidigt visar studien att en ökning från receptbelagt till receptfritt kan 
påverka folkhälsan i stort i en positiv riktning.  

Studien poängterar även att när ekonomiska och folkhälsliga aspekter diskuteras är det 
viktigt att belysa orättvisor inom hälsa och sjukvård. En viktig aspekt är att inte alla 
konsumenter är bekväma med att använda receptfria läkemedel utan en läkares råd och 
tips. En annan aspekt är att alla inte har finansiella möjligheter att göra det. Hela tanken 
med ansvarsfull självmedicinering, både traditionellt och i framtiden, bygger på att ge 
konsumenten möjlighet att välja (Crantz, 2004). Att tillåta konsumenten att ha olika 
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valmöjligheter när det kommer till att behandla mindre sjukdomar och åkommor är en 
fundamental tanke bakom självmedicinering i Europa och borde ligga till grund när olika 
hälsovårdsbeslut fattas i framtiden. 

Fördelarna med ansvarsfull självmedicinering har upptäckts av europeiska och 
världsomspännande organisationer. Den politiska debatten angående självmedicinering 
har skiftat från generell acceptans av självmedicinering inom hälsovården till att aktivt 
förespråka ansvarsfull självmedicinering i ett bredare perspektiv än tidigare. I vissa 
länder har man gått från att enbart acceptera självmedicinering för mindre åkommor till 
att använda det som en del av behandling av kroniska sjukdomar, efter initial prognos av 
läkare. En blandning är enligt AESGP (2004) att föredra eftersom det har visat sig stödja 
både patient och samhälle.  

Vidare anser AESGP (2004) att utmaningen och möjligheten för regeringar, apotekare 
och producenter av receptfria läkemedel följaktligen är att skapa en struktur för 
självmedicinering som hjälper människor i deras vardag (Crantz, 2004).  
 

3.5 Val och bortval av teorier 
De teorier vi valt till den här uppsatsen har framförallt varit tidigare forskning om 
apoteksmarknader i olika länder, konkurrens och om kunden. Studier som tydligt speglar 
hur diskursen har utvecklats har premierats samtidigt som vi försökt belysa de olika 
områdena ur så många perspektiv som möjligt. Vi har valt bort generella konsument- och 
marknadsteorier och istället valt att fokusera på empirisk forskning. Detta för att vi har en 
induktiv ansatts och därmed har vår utgångspunkt i konsumentens upplevelse och 
erfarenhet av området.  
En svårighet har legat i att finna studier angående svenska konsumenters förhållande till 
receptfria läkemedel samt konsumtion och inhandlande av dessa. Vi har funnit studier 
som rör dessa områden från USA och vissa europeiska länder, men eftersom dessa 
länders apoteksmarknader i hög grad skiljer sig från den svenska har vi valt bort flera av 
dem. Den forskning vi valt att presentera från andra länder har haft tydliga samband med 
forskningen och/eller marknadssituationen i Sverige eller andra nordiska länder.  
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3.6 Sammanfattning 
Vi inledde kapitlet med en genomgång av Studier i Norge, Danmark och Island som 
beskrev erfarenheter från omregleringar av apoteksmarknaderna i respektive land. De 
områden som belystes var främst de olika ländernas regler utifrån syftet med 
omregleringen, tillgänglighet, pris och konkurrensaspekter.   

Vi fortsatte kapitlet med Konkurrensutsättning av marknader där vi gick igenom 
konkurrensmodellen och hur den är applicerbar på vårt forskningsområde. Regler som 
främjar konkurrens vid omregleringar var här i fokus. 
Nästa kapitel hette Kunden i centrum – Demografi, Service, Receptfria Läkemedel och 
Samhälle & Individ. Här utgick vi från konsumenten och gick i kronologisk ordning 
igenom de studier som betytt mest för forskningen på området. Förutom studier rörande 
konsumentaspekter presenterades även forskning som främst diskuterade 
samhällsaspekter av apoteks- och läkemedelssystem. Kapitlet avslutades med Val och 
bortval av teorier. 
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4 Empiri 
I empirikapitlet redovisar vi resultatet av vår kvalitativa och kvantitativa undersökning. 
Det kvalitativa resultatet redovisas genom en sammanställning av de intervjuer vi 
genomfört. De olika respondenternas svar redovisas under gemensamma rubriker för att 
ge en övergripande och sammanfattande bild av frågeställningen. Resultatet av den 
kvantitativa undersökningen redovisas sedan genom diagram dels av alla respondenters 
uppfattning men även av korstabuleringar utifrån kön, ålder och huvudsaklig inställning 
till att köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Empirikapitlet avslutas med en 
kritisk diskussion kring den empiri vi samlat in. 

 

4.1 Presentation av intervjuer 
Den kvalitativa empirin inleds med en presentation av respondenterna samt de 
organisationer/föreningar de företräder. Vi presenterar sedan samtliga respondenters svar 
under gemensamma rubriker för att underlätta de samlade förståelsen av ämnet. 
Individuella organisationers synpunkter redovisas genom citat och källhänvisningar. 
 

4.1.1 Respondenterna och organisationer 

4.1.1.1 Thomas Svaton, VD, Svensk Dagligvaruhandel 
Svensk Dagligvaruhandel är en heltäckande branschorganisation med huvuduppgifterna 
att fortsätta utvecklingen av de konkurrensneutrala lösningarna inom logistikområdet för 
dagligvarumarknaden samt utveckla kompetens inom Produktsäkerhet och Näringspolitik 
med syftet att förstärka branschens representation i kontakterna med politiker, 
myndigheter och media. (www.svenskdagligvaruhandel.se) 
Thomas Svaton har som verkställande direktör för SDH varit en aktiv deltagare i debatten 
om, och förespråkare för, en konkurrensutsättning av detaljhandeln med receptfria 
läkemedel. (www.svenskdagligvaruhandel.se)  

 

4.1.1.2 Martin Elfgren Lilja, Svensk Handel 
Svensk Handel har 14 000 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 
250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Svensk 
Handel har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för 
handel. Detta arbete sker genom opinionsbildning och överläggningar med bland annat 
politiker och myndigheter. (www.svenskhandel.se) 
Martina Elfgren Lilja är jurist på Svensk Handel vilka utarbetat förslaget för en 
konkurrensutsättning av detaljhandeln av receptfria läkemedel tillsammans med Svensk 
Dagligvaruhandel.  
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4.1.1.3 Jonas Friberg, Apoteket AB 
Apoteket AB är ett statligt ägt företag, utan vinstintresse, med uppgift att distribuera 
läkemedel i Sverige. Apoteket AB har till uppgift att sälja läkemedel till den svenska 
allmänheten. Apoteket ska svara för en trygg och säker läkemedelsanvändning i landet 
och för att läkemedelsförsörjningen sker till lägsta möjliga kostnad. Alla läkemedel som 
godkänts för den svenska marknaden ska tillhandahållas, i alla delar av landet och till 
enhetliga priser. Apoteket säljer också kompletterande varor, till exempel kroppsvårds- 
och hygienprodukter. På entreprenad ansvarar Apoteket dessutom för upphandling och 
försörjning av läkemedel till sjukvården. Samtliga sjukvårdshuvudmän har avtal med 
Apoteket om tjänster samt drift av sjukhusapoteken. Försäljningen till allmänheten sker 
genom cirka 900 apotek och, främst i glesbygd, genom cirka 1 000 apoteksombud. 
(www.apoteket.se, Årsredovisning 2004) 
Jonas Friberg är chef för Apoteket ABs utredningskansli där en av huvudfrågorna är 
konkurrensutsättningen av Apoteket ABs monopol för detaljhandeln med läkemedel i 
Sverige.  

 

4.1.1.4 Barbro Turesson & Djamila Brännmark, Konsumentverket 
Barbro Turesson och Djamila Brännmark är avdelningsdirektörer på Konsumentverket 
vilket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. På 
Konsumentverket arbetar cirka 190 personer med konsumentfrågor av skiftande slag, 
som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och 
tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. De övergripande målen för 
konsumentpolitiken och för Konsumentverkets arbete är, att stärka konsumenternas 
ställning och inflytande på marknaden, att öka hushållens möjligheter att utnyttja sina 
ekonomiska och andra resurser effektivt, att stärka skyddet av konsumenternas hälsa och 
säkerhet, att utveckla sådana konsumtions- och produktionsmönster som minskar 
påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling, att öka 
konsumenternas tillgång till god vägledning, information och utbildning. 
(www.konsumentverket.se) 
 

4.1.1.5 Jan Bertoft, Sveriges Konsumentråd 
Sveriges konsumentråd består av 25 svenska organisationer som samarbetar för att hjälpa 
konsumenterna att använda sin makt. Genom att påverkar dem som bestämmer i 
kommuner, företag och myndigheter försöker Sveriges konsumentråd att öka 
konsumenternas inflytande. En av huvuduppgifterna är att informerar om konsumentmakt 
i Sverige. Sveriges konsumentråd arbetar även för svenska konsumenter i EU. De arbetar 
med politiska frågor men är inte med i något politiskt parti. De 25 organisationerna 
betalar medlemsavgift. (www.sverigeskonsumentrad.se) 
Jan Bertoft är generalsekreterare på Sveriges konsumentråd och har skrivit ett flertal 
inlägg i debatten om en eventuell konkurrensutsättning av apoteksmarknaden.   
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4.1.1.6 Lena Westin, Konsumentorganisationen Kilen 
Kilen - Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa grundades 1992, redan då med 17 års 
erfarenhet av arbete med biverkningsdrabbade. Arbetet har alltid haft två inriktningar. 
Den ena att ge råd, stöd och behandling för människor drabbade av läkemedelsberoende 
och andra biverkningar. Den andra att sprida de kunskaper de vinner i arbetet till alla de 
grupper som berörs, vilket i deras fall innebär en spridning till i stort sett hela samhället. 
Grunden för Kilens arbete är den dagliga kontakten med råd- och hjälpsökande. Idag 
utgörs det av ett erfarenhetsmaterial byggt på möten och kontakter med mer än 35 000 
människor med egna läkemedelsproblem och därutöver lika många anhöriga och 
professionella. Grundfinansieringen kommer idag direkt från regering och riksdag. 
(www.kilen.org) 

Lena Westin är ansvarig för övergripande utvecklingsarbete, utåtriktade kontakter, 
utbildnings– och handledningsfrågor. 

 

4.1.2 Grundläggande inställning till en konkurrensutsättning av 
marknaden? 
Apoteket tar ingen ställning för eller mot då de ser detta som en ägarfråga, d.v.s. en fråga 
för staten. Som företag anser man att det finns negativa och positiva konsekvenser för 
alla typer av scenarion. Det viktiga ur ett företagsperspektiv är därför att få en klarhet i 
vilka förutsättningar som gäller för att kunna agera utifrån dessa. Oavsett situation anser 
man däremot att det viktigaste med en möjlig förändring är helheten av de negativa 
konsekvenserna blir mindre än den ökade nyttan.  

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel (SH & SDH) har en gemensam uppfattning 
om att det är positivt med en konkurrensutsättning av marknaden. Man anser att det inte 
finns tillräckliga skäl, exempelvis vad gäller hälsa, säkerhet, logistik, att bevara 
monopolet. Den enda egentliga anledning man kan se för att monopolet bibehålls är 
statens egna kommersiella intressen i Apoteket AB. Anser att en konkurrensutsättning av 
marknaden kommer att leda till en ökad tillgänglighet och lägre priser, något som 
konsumenter efterfrågar. 
Konsumentverket (KV) tar ingen ställning för eller emot en konkurrensutsättning utan 
anser att det är en fråga för konkurrensverket. (vilka vi inte intervjuat för att vi har deras 
utredningar och deras ställningstagande är tydligt) Det viktiga för KV är att konsumenten 
har produkter tillgängliga, att de kan få råd och hjälp, att de ska vara trygga och få sina 
behov tillgodosedda oavsett marknadsstruktur. 
Konsumentrådet (KR) har en övergripande baspolicy för konsumentfrågor – att det ska 
vara billigt, att det ska vara bra, att det ska vara tillgängligt och säkert, prisvärdhet och 
mångfald. Men för den här frågan är även hälso-, miljö- och etikfrågor viktiga. Anser 
generellt att monopol bör avskaffas då en väl fungerande konkurrensutsatt marknad är ett 
bättre sätt att uppnå denna policy.  
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Konsumentorganisationen Kilen (Kilen) är negativt inställda på grund av att det finns 
risker med felaktigt användande av receptfria läkemedel. I och med monopolet finns ett 
ansvar och en kontroll vilken riskerar att minska på en konkurrensutsatt marknad.  

 

4.1.3 Kommer marknaden att konkurrensutsättas? 
Samtliga respondenter menar att det är troligt att en förändring kommer att ske på 
marknaden inom en snar framtid, samt att förändringen troligtvis kommer att ske i olika 
steg. Respondenterna är även eniga om att det i första hand kommer att gälla försäljning 
av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln och att det kommer att dröja, om det sker, 
tills att försäljning av receptbelagda läkemedel sker utanför Apoteket AB.  
Apoteket påpekar att det finns många möjliga scenarion för marknadens utveckling. Man 
förbereder sig däremot i första hand för en konkurrensutsättning av försäljningen av 
receptfria läkemedel.  

”Om vi ska vara ärliga är det mycket få länder i världen där 
läkemedel säljs helt öppet i handeln. Detta alternativ är alltså 
mindre troligt för Sverige.”  
 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel menar även att konkurrensutsättningen, i 
en första fas, kommer att vara mycket begränsad och med ett omfattande regelverk. Även 
om denna första fas inte kommer att vara lika kommersiellt gångbar anser de att det är ett 
nödvändigt steg ur ett politiskt perspektiv för att få en förändring till stånd. Troligen 
övergår detta sedan i en ny fas där kontrollen gradvis släpper som ett resultat av att 
dagligvaruhandeln visar att de kan hantera försäljningen. 

”Vi försöker se till att marknaden inte rusar iväg utan att den 
inväntar resultatet av utredningen. Samtidigt vill vi positionera 
och få ut ett förslag som är direkt användbart, ur ett politiskt 
perspektiv.”  
 Intervju, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel 

Även Kilen som är mest negativt inställd till en konkurrensutsättning och 
Konsumentverket tror att försäljning av receptfria läkemedel kommer att vara en 
verklighet inom en snar framtid.  

”Receptfria läkemedel kommer troligen att säljas i 
dagligvaruhandeln, och kanske även i bensinstation. Det viktiga 
för oss blir därför att se över hur denna försäljning går till” 

 Intervju, Lena Vestin, Kilen 
Ylva Johansson på Socialdepartmentet har tillsatt en utredare som ska komma med ett 
utlåtande den 28 februari 2006. Därefter kommer det att bli tydligare hur marknaden kan 
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komma att utvecklas. Det som redan är sagt idag är dock att nikotinersättningsmedel 
kommer att säljas i dagligvaruhandeln under 2006. 

”I första hand kommer nikotinersättningsmedel att komma ut 
2006, men tidplanen för resterande är osäker. Antagligen går 
det fortare om det blir ett regeringsskifte vid nästa val. Detta 
kan mycket väl vara ett första steg på en 6-8 årig vandring.” 
 Martina Elfgren-Lilja, Svensk Handel 

De respondenter som kan tänka sig en konkurrensutsättning understryker även att en av 
de viktigaste förutsättningarna för en positiv förändring är att det sker en stegvis och 
genomtänkt omreglering. SH/SDH förordar en stegvis och genomtänkt förändring för att 
få en väl fungerande marknad med kommersiella möjligheter för aktörerna. De menar att 
man genom en stegvis förändring har bättre möjligheter att korrigera de eventuella 
marknadsimperfektioner som kan uppstå. Även om Apoteket AB inte förordar en 
förändring är man även överens om att det vid en förändring är positivt om denna sker i 
olika steg för att skapa ett bra klimat på markanden. Konsumentrådet framhäver att det 
viktiga vid en konkurrensutsättning är att säkerställa kvaliteten och skyddet för 
konsumenten. Även om detta ansvar slutgiltigt ligger på regeringen anser man att det är 
nödvändigt att ta fram faktaunderlag genom en interaktion med aktörer och 
intresseorganisationer på marknaden.  

”Det finns någon form av konsumentenhet eller minister hos 
regeringen men {konsument} frågorna är åsidosatta och de har 
inte uppmärksammats av utredningen än så länge. Det borde 
däremot vara en automatisk del av utredningen. Idag finns det 
inga experter som analyserar frågan ur ett 
konsumentperspektiv.”  

 Intervju, Jan Bergtoft, Konsumentrådet 
 

4.1.4 Hur kan en möjlig omreglering se ut?  
Samtliga respondenter är överens om att den reglering som skapas kommer att vara den 
viktigaste faktorn för hur marknaden kommer att struktureras. Det är även den fråga som 
respondenterna tycker är svårast att svara på då den är så komplex. Alla är dock eniga om 
att det krävs att den utredning staten genomför om en möjlig konkurrensutsättning av 
marknaden, behöver ta hänsyn till ett antal olika faktorer. De som har utformat den 
tydligaste bilden av en sannolik omreglering i ett första skede är Svensk 
Dagligvaruhandel (Pressmeddelande, 2005-10-13). Deras förslag innefattar:  

• 15-30 artiklar av de vanligaste receptfria läkemedlen ska finnas tillgängliga i 
dagligvaruhandeln. 

• Utvidgning av nuvarande distributionskanaler så att de är effektiva och säkra. 
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• Rådgivning sker enbart via skriftlig information. Detta innebär att försäljaren i 
butiken inte får hjälpa till att välja produkt eller sälja produkter om inte ett 
specifikt varumärke efterfrågas. 

• Fri prisbildning för receptfria läkemedel. 
• Ett system för tillståndsgivning inrättas som baseras på kontroll och insyn från 

tillståndsmyndigheten. Ansökningsförfarandet innefattar väl preciserade krav på 
försäljningsstället och en besiktning av lokalen bör vara en del av 
bedömningsprocessen. 

• Tillståndsmyndigheten bör regelbundet utöva tillsyn som finansieras med en 
tillsynsavgift. Utöver detta krav bör även egentillsyn krävas som är baserat på ett 
egentillsynsprogram. 

• Åldersgräns på 18 år. 
• Nuvarande förpackningsstorlekar och försäljningsvolymer såvida inte kunderna 

efterfrågar något annat. 
• Utbildningsprogram för personal inom läkemedelshantering.  

• Läkemedel hålls inlåsta i skåp vid kassan eller säljs över disk. En 
läkemedelsansvarig person bör finnas på varje försäljningstillfälle. 

• Samma rutiner för reklamationer och återkallelser som finns inom 
dagligvaruhandeln redan idag. 

• Försäljningsstatistik redovisas till tillsynsmyndighet och organiseras utifrån 
nuvarande rutiner. 

Även om dessa krav enligt Svensk Dagligvaruhandel inte är optimala, i och med att de 
innebär kostsamma investeringar i utrustning och personal vilket kan leda till att många 
handlare som vill sälja receptfria läkemedel inte kommer att ha den möjligheten, är det ett 
förslag som de anser är politiskt gångbart.  

Även Apoteket pratar om att skapa en ny kontrollmyndighet vid en omreglering. Tanken 
är lik den som presenteras av Svensk Dagligvaruhandel med tillägget att den även kan 
övervaka försäljningsstatistik för att säkerställa att det inte sker en överkonsumtion. 
Alla respondenter är dock som sagt till största del överens om att en omreglering kommer 
att ske i flera steg och att den i första hand kommer att gälla försäljningen av receptfria 
läkemedel.  

En annan form av omreglering som kan ske, även om den är mindre trolig i ett första 
skede, är att det blir fritt för andra aktörer att driva apotek. Receptfria läkemedel kan då 
tänkas säljas i dagligvaruhandeln, men även i naturapotek och kedjor som Kicks eller 
Etos. Framförallt kan det i detta fall växa fram fristående apotekskedjor. På grund av att 
läkemedelsföretag är starka intressenter på denna marknad kan det vara värt att fundera 
över hur det kan säkerställas att det finns alternativa läkemedel i apoteken.  
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”På denna marknad kan det bli svårt att säkerställa en skyldighet 
att tillhandahålla alternativ i.o.m. att det kan bli svårt att tvinga 
företag som är associerade med Pfizer att sälja konkurrerande 
Astra-medicin.” 
 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 

 

4.1.5 Vad skulle en konkurrensutsättning innebära för 
dagligvaruhandeln? 
Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel är överens om att en konkurrensutsättning 
av marknaden i ett första skede troligen inte kommer att leda till så mycket positiva 
konsekvenser. Detta på grund av att marknaden kommer att vara så reglerad att den 
troligen inte kommer att vara särskilt kommersiellt gångbar.  

Även om de flesta aktörerna i dagligvaruhandeln kommer vara intresserade av att sälja 
receptfria läkemedel långsiktigt, kommer dessa inledande regleringar innebära att enbart 
större aktörerna, som har råd att bära ex. personal, kontroll och utrustningskostnader, är 
intresserade i en första fas.  

”Olika aktörer kommer att ha olika intressen, vissa har 
långtgående planer och andra väntar på vad som ska hända. För 
den här första omregleringen kommer ett krav exempelvis 
troligen vara att det krävs ett bassortiment som vissa mindre 
butiker inte kommer att klara av.” 
 Intervju, Martina Elfgren-Lilja, Svensk Handel 

Långsiktigt tror SH och SDH dock att kontrollen gradvis kommer att släppa när 
dagligvaruhandeln visar att de kan hantera försäljningen. Detta anser man att 
dagligvaruhandeln redan visat sig kapabel till genom att hantera och utbilda om de risker 
som finns med frukt, grönsaker, kötthantering och potentiellt farliga produkter som t-röd, 
knivar m.m.. Att därför lägga till ett reglemente för hantering av receptfria läkemedel ska 
inte vara något problem. Att ha utbildade farmaceuter anställda för att sköta försäljningen 
kommer däremot att vara för dyrt. Apoteket Shop lär bedriva handel så att det finns en 
farmaceut som står på lönelistan och som ansvarig men som inte är närvarande i butiken 
hela tiden. Detta kan vid hårdare krav även vara en lösning för dagligvarubutiken. 

”Vi ser det som en service-funktion när Apoteket är stängt. Det 
kommer därför att bli en mycket blygsam start och det ska inte 
finnas några stora förväntningar. Bara ett första steg in i en bättre 
struktur.” 

 Intervju, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel 
Det verkar däremot som uppfattningen är att det inte kommer vara intressant för nya 
aktörer att ta sig in på marknaden i ett initialt skede. Dels kommer regleringen vara för 
stark och dels kommer troligen inte internationella aktörer att vara intresserade förrän det 
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finns möjlighet att starta helt fristående apotekskedjor. Vi kan däremot räkna med att det 
dyker upp vissa nya leverantörer som blir diskriminerade idag.  

”Apoteket har sin lista, men det är på hyllan som försäljningen 
sker. Det är ingen som går in och frågar om ett specifikt 
läkemedel och sedan är villig att vänta 24 timmar när det finns 
andra alternativ. Finns således en större möjlighet för nya 
leverantörer att komma upp på hyllan på en konkurrensutsatt 
markand.” 
 Intervju, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel 

Risken som dagligvaruhandeln står inför är att det uppstår ett inkuransproblem med 
utgågna produkter som måste kasseras till följd av krav på att hålla ett visst sortiment. 
Samtidigt finns det redan idag över 1 000 butiker som är Apoteksombud och som i 30 år 
gjort det som resten av dagligvaruhandeln nu även vill göra.  

Det viktigaste för dagligvaruhandeln är att markanden inte bara avregleras utan att det 
sker en genomtänkt omreglering vilken begränsar riskerna och låter marknaden utvecklas 
på samma gång som det finns möjlighet för konkurrenterna att särskilja sig utifrån 
exempelvis sortiment, pris och tillgänglighet. 

 

4.1.6 Vad skulle en avreglering innebära för Apoteket AB? 
Enligt Apoteket skulle en konkurrensutsättning av markanden även föra med sig positiva 
konsekvenser. Apoteket är idag uppbyggt utifrån ”VIP-kundernas” krav, d.v.s. äldre och 
kroniskt sjuka. Denna grupp kan jämföras med en snabbt föränderlig kravbild hos en 
yngre generation och i storstäder, exempelvis genom krav på en högre tillgänglighet. På 
en konkurrensutsatt marknad skulle Apoteket bli friare att anpassa försäljningen till olika 
målgrupper, exempelvis genom att utforma olika butikskoncept eller genom justeringar i 
sortiment och priser. 

Idag är marknadssituationen så oviss att Apoteket förbereder sig för flera olika typer av 
marknader. I grunden har dock Apoteket en stark position på marknaden och man tror att 
man kommer att kunna anpassa sig utifrån omregleringen oavsett hur denna är.  

”Apoteket har idag en ställning bland topp tre företag med störst 
kundförtroende. Detta är således en indikation på att 
konsumenten inte är helt missnöjd med den nuvarande 
marknadssituationen.” 
 Intervju, Dag Johannesson, fd Chefsjurist Apoteket 
 
”…egentligen så förbereder Apoteket sig för vilken marknad 
som helst. För Apotekets skull kan marknaden lika gärna vara 
helt konkurrensutsatt.” 
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 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 
Samtidigt är man medveten om att det kommer att vara en stor förändring och utmaning 
att börja agera på en konkurrensutsatt marknad i och med att det ställer nya krav på 
organisationen på alla nivåer.  
En konkurrensutsättning kommer även leda till att man som marknadsledare kommer att 
bli hårt kontrollerad och ifrågasatt av sina konkurrenter. Det är därför inte säkert att det är 
mer sannolikt att en konkurrensutsatt marknad skulle vara mindre kontrollerad än det 
nuvarande monopolet.  
Svensk Handel & Svensk Dagligvaruhandel menar att Apoteket har en sådan position att 
ekonomiska konsekvenser enbart kommer att bero på hur väl de möter en framtida 
konkurrens. Snarare än att fokusera på hur en omreglering kan skapas som inte gör att 
Apoteket försvinner, menar man att det snarare handlar om att sätta hinder så att 
Apoteket inte blir för framgångsrika i samband med en omreglering. 

Konsumentrådet tror även att Apoteket kan få en stark ställning på en konkurrensutsatt 
marknad, inte minst genom att fokusera på service och kvalitet genom utbildad personal 
och rådgivning.  
 

4.1.7 Hur ser aktörerna på Konsumenten? 
Konsumentverket påpekar att det finns en retorik om konsumenten som domineras av ett 
skyddsbehovstänkande, d.v.s. att konsumenten är den svagaste parten som behöver 
skyddas. Är konsumenten en passiv grupp som behöver skyddas från omvärlden eller kan 
konsumenter vara med och påverka? För att konsumenten ska kunna utöva sin makt på 
marknaden måste hon ha tillgång till relevant information. 
Utifrån Konsumentorganisationen Kilens perspektiv är det viktigt att konsumenten får en 
aktivare roll på marknaden än vad hon har idag. Även Kilen anser att det enda sättet att 
uppnå detta är att hon får mer och bättre information samt att det sker en dialog mellan 
konsumenten och aktörerna på marknaden. Samtidigt tror man dock att de argument som 
företag slutligen lyssnar på är pengar. Detta kräver att konsumenter kan få och dela 
relevant information mellan sig så att det kan agera på markanden.  

”I slutändan finns det ingen myndighet som kan ta ansvaret fullt 
ut, det är upp till konsumenten att ta ansvar genom att bli 
delaktig och få en möjlighet att påverka. Att platt ut systemet och 
göra information tillgänglig är därför i fokus för att skapa 
säkerhet för konsumenter.” 

 Intervju, Lena Vestin, Konsumentorganisationen Kilen 
Konsumentverket påpekar även att konsumenten kan även vara försvagad i situationen 
när hon köper receptfria läkemedel, exempelvis på grund av att hon är trött eller har ont. 
Apoteken och farmaceuterna kanske här fyller en funktion som garant för att 
konsumenten ska få oberoende information och hjälp att handla rätt produkt. Om alla 
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tankar om konsumenten bygger på en idé om en informationssökande och rationell 
människa så stämmer kanske inte denna bild med hur verkligheten ser ut för 
konsumenten? 

Även Konsumentrådet påpekar att konsumenten inte alltid gör som hon säger. Ett 
exempel på detta är inställningen till produkter som är testade på djur. Ändå ser man att 
det idag är ett allt större fokus på etik och CSR vilket gör företag mer känsliga för ett ökat 
tryck från konsumenten. 

Utifrån Svensk Handels och Svensk Dagligvaruhandels finns det påtaglig och direkt 
koppling mellan konsumenten och marknaden i och med att det gäller individens hälsa. 
Detta ser man som en trygghet för konsumenten i och med att hon inte skulle acceptera 
om försäljningen inte sköts på rätt sätt. Man anser även att det är på detta sätt som 
konsumenterna ska driva marknadens utveckling, genom att direkt påverka marknaden 
via konsumtionen. 

”Det måste vara affärsdrivet. Det är bättre att gå direkt till 
kedjorna och de konkreta affärsverksamheterna för att få igenom 
förändringar för konsumenten i butiken.” 
 Intervju, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel 

Apoteket anser att det är oklart ifall konsumenten kommer att kunna påverka exempelvis 
prisstrukturen på en omreglerad marknad. Istället för att fokusera på individen vill 
Apoteket belysa läkemedelsdetaljhandeln som helhet. I detta perspektiv räcker det inte att 
bara se till butiker och tillgänglighet utan det blir nödvändigt att se till systemet som 
helhet.  
 

4.1.8 Möjliga konsekvenser av en konkurrensutsättning av 
marknaden 

4.1.8.1 Pris och generisk subventionering  
Idag har vi en generisk subventionering av läkemedel, d.v.s. att det finns ett krav att 
tillhandahålla jämförbara men billigare alternativ. En liten del av befolkningen står för en 
stor del av konsumtionen, d.v.s. äldre och kroniskt sjuka. Detta finansieras genom att vi 
betalar 20% av läkemedel själva och 80% gemensamt. Den generiska subventioneringen 
pressar på detta sätt inte bara kostnaderna för den som konsumerar läkemedel utan även 
kostnaderna för samhällets subventionering. Detta är möjligt att genomföra i ett 
sammanhållet system, men det kan vara svårt att genomföra på en konkurrensutsatt 
marknad i och med att det helt enkelt inte kommer att finnas ett tvång på att tillhandahålla 
jämförbara billigare alternativ. Det finns således en risk att ett instrument att pressa 
individens och samhällets läkemedelskostnader försvinner. Detta måste därför jämföras 
med de möjliga sänkta kostnader som kan komma genom en konkurrens på marknaden. 

”Kan vara ett förslag att hitta övriga sätt att ersätta handlaren, 
exempelvis per produkt som lämnas ut och inte via marginalen. 



Magisteruppsats, HT 2005   Johan Nihlén & Hans-Oskar Andersson  
MarknadsAkademien, Företagsekonomiska Institutionen 2006-01-20 
Stockholms Universitet  
 
  
 

  38 

Detta riskerar dock att leda till att volym eftersträvas. Istället för 
ökade priser får vi därigenom en ökad försäljning som inte 
behöver vara till nytta.” 

 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 
Konsumentverket ifrågasätter hur väl en konkurrerande marknad kommer att pressa 
priserna genom att jämföra med marginalerna inom försäljningen av naturläkemedel där 
marginalerna är höga. Kommer priset verkligen att sjunka vid en avreglering? Om vi ser 
till tidigare avregleringar, av exempelvis el-marknaden, anser man att  det inte säkert.  
Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel menar dock att denna omreglering inte 
behöver bli lika krånglig som tidigare i och med att konsumentens intresse för produkter 
som rör hennes hälsa är högre än för exempelvis el eller taxi. Man menar därför att detta 
intresse kommer att leda till att konsumentens överseende med företag som inte sköter sig 
minskar och att detta i sin tur leder till att marknadens aktörer kommer att sköta sig på ett 
annat sätt.  
 

4.1.8.2 Tillgänglighet till butiker och produkter 
Alla respondenter är överens om att den fatiska tillgängligheten i tid och rum kommer att 
öka om dagligvarubutiker skulle sälja receptfria läkemedel. Uppfattningen om huruvida 
detta är bra eller på vilket sätt tillgängligheten ökar skiljer sig däremot dem emellan. 

Apoteket och Konkurrensverket pekar exempelvis på utvecklingen i Norge där en ökad 
konkurrens lett till att försäljningen koncentrerats till tätbebyggda områden, främst i 
storstäderna men även till större samhällen ute på landsbygden.  

”Om vi försöker se hur detta {Norges utveckling} kan se ut i 
Sverige så kommer det ur ett konkurrensperspektiv troligen inte 
finnas många Apotek norr om Dalälven.” 

 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 
Om detta innebär att mindre butiker som idag fungerar som ombud för Apoteket 
försvinner från mindre orter, påpekar Konsumentverket att vi kan befinna oss i en 
situation där vi byter en ökad tillgänglighet för receptfria läkemedel i vissa orter, mot en 
försämrad tillgänglighet för alla läkemedel i andra orter. Även om tillgängligheten ökar i 
stort kan det alltså finnas skuggor. Den största risken med detta anser man vara att 
skuggorna faller över de minsta och därigenom mest utsatta konsumentgrupperna. 

”På mindre orter idag ser vi att kvartersbutiken försvinner. Bara 
för att läkemedel finns i dagligvarubutiken är det därför inte 
säkert att tillgängligheten ökar för alla. Var ska de som har svårt 
att röra sig handla sina läkemedel. Om vi tappar Apoteket kanske 
vi även tappar tillgänglighet för utsatta grupper i små orter som 
inte kan ta sig till butiken.” 

 Intervju, Barbo Turesson &  
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 Djamila Brännmark, Konsumentverket 
Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel menar dock att dessa ombud ska finnas 
kvar och att det enbart handlar om att andra butiker ska få samma möjlighet att sälja 
receptfria läkemedel.  
Utöver detta påpekar både Apoteket och Konsumentverket att det förvisso kommer att 
finnas tillgång till receptfria läkemedel, men bara de som butiken tar in. Svensk handel 
och Svensk Dagligvaruhandel menar dock att dessa receptfria läkemedel även kommer 
att vara de som konsumenten efterfrågar.  
Alla respondenter tar även upp att det inte är självklart att en ökad tillgänglighet alltid är 
positivt i och med att receptfria läkemedel kan vara skadliga vid fel användning eller 
överkonsumtion. Det blir därför viktigt att fundera över hur konsumenten kan få råd och 
information om produkter. Apoteket påpekar även att det bör skapas någon 
sektorsmyndighet som kan övervaka att försäljningsstatistik rapporteras och följs upp på 
en konkurrensutsatt marknad. 
 

4.1.8.3 Oberoende information och marknadsföring 
Alla respondenter är överens om att Apoteket fyller en funktion på markanden som 
distributör av opartisk och relevant information. Att denna information finns tillgänglig är 
inte minst viktigt för att konsumenten ska kunna utöva sin roll på marknaden. Alla 
respondenter är även överens om att dagligvaruhandeln inte kommer att kunna fylla 
denna funktion på samma sätt. Framförallt kommer det inte längre att kunna finnas ett 
krav på den icke-köp-funktion som finns idag, d.v.s. att Apoteket måste råda en 
konsument att inte köpa läkemedel om det finns osäkerheter om att hon har ett faktiskt 
behov. 

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel ser dock inte detta som ett problem i och 
med att Apotekens specialistkompetens kommer att finnas kvar för de konsumenter som 
söker information, och att konsumenten annars själv kan hantera och ta ansvar för ett 
vardagligt användande av receptfria läkemedel.  

Konsumentverket genomförde för cirka 10 år sedan en undersökning om hur 
konsumenter uppfattade preparatet Q10 (Intervju, Konsumentverket). Resultatet visade 
att många köpte preparatet på grund av att vetenskapliga studier påvisat medlets 
effektivitet. När studierna undersöktes visade det sig att resultaten antingen var fel, 
missvisande eller inte hade något vetenskapligt värde. Detta påvisar ett problem för 
konsumenten att göra en korrekt bedömning utifrån den information som finns 
tillgänglig.  

Detta är oroväckande utifrån ett perspektiv där marknadsföringen av receptfria läkemedel 
ökar. Om fler aktörer kommer in på marknaden; kan det vara så att mer pengar kommer 
att läggas på marknadsföring? Idag har konsumenten en möjlighet att få neutral 
information på Apoteket. Var hittar konsumenten denna information i en omreglerad 
marknad om ingen har ett icke-köps incitament? Det kommer inte fungera att ha icke-
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köps information som krav på aktörerna i och med att det går emot den fria 
konkurrensmarknaden. Troligtvis kommer denna roll [och därmed denna information] att 
försvinna helt. 

”Vi [människor] är påverkbara, det är därför företag satsar 
pengar på marknadsföring. Om konsumenten är svag kanske det 
är ännu lättare att bli påverkad.” 
 Intervju, Barbro Turesson, Konsumentverket 

Även Konsumentorganisationen Kilen påpekar att markandsföring allt oftare tar sig 
uttryck i form av journalistisk information. Ett exempel på detta är exempelvis när 
läkemedels företag skapar ett intresse kring en fråga samtidigt som de lanserar en 
produkt. Denna typ av journalistiska bearbetning menar man även leder till ytterligare 
problem i och med stimulerar till ett tänkande om hälsa och läkemedel som stimulerar till 
köp. En resultat av detta är att de ser en ökad trend av förebyggande medicinering, d.v.s. 
att människor tar olika typer av läkemedel för att undvika problem. Detta är dåligt i och 
med att denna mentalitet ökar risken för att människor använder produkter när de inte 
behöver dom eller att det leder till en överkonsumtion. 

”Om konsumtionen ökar, marknadsföringen ökar, 
tillgängligheten ökar och industrivinsterna är det som hamnar i 
fokus. Vem ska då ta ansvaret? Läkemedel är en särskild produkt 
där det bästa kanske inte är att öka marknadskrafterna utan 
istället att söka bättre kvalitet.” 

 Intervju, Lena Vestin, Konsumentorganisationen Kilen 
Det gäller här således inte enbart ett missbruk av läkemedel utan även ett felaktigt eller 
onödigt användande. Även Konsumentrådet anser att det kan vara ett problem om pillret 
ses som en lösning på allt.  Exempel som flera respondenter tar upp är om konsumenter 
alltid tar huvudvärkstabletter även om de kanske har huvudvärk som ett resultat av 
vätskebrist och egentligen skulle behöva dricka ett glas vatten, eller konsumenter som tar 
smärtstillande när de är stressade och egentligen skulle behöva ta en paus.  
Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel menar att riskerna med marknadsföring 
inte är så stora i och med att denna typ av aktiviteter kommer att vara starkt begränsade 
även på en konkurrensutsatt marknad.  

”Branschen kommer att ta ett gemensamt beslut om att 
konkurrera utifrån sortiment, pris och tillgänglighet. Det kommer 
att finnas en ”Code of Ethics” där det står att ingen 
marknadsföring ska förekomma. Sen kommer det ju alltid att 
finnas vissa busungar som tar chansen, men dessa kommer inte 
vara många.” 

I slutändan menar SH & SDH att om den svenska konsumenten inte kommer att handla i 
butiker hon inte känner trovärdighet inför. De menar därför att riskerna med 
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marknadsföring är överdrivna i och med att varken marknaden eller konsumenten 
kommer att godta den typen av aktiviteter.  
 

4.1.8.4 Ökad egenvård 
Konsumentverket pratar även om en tendens där allt mer faller under kategorin egenvård.  
Egenvård kan definieras som de typer av symptom som alla kan diagnostisera och 
behandla. Det som absolut ej sågs som egenvård för 15 år sedan (exempelvis 
allergimedicin) blir plötsligt självklart. Detta kan dels bero på att medicinerna använts 
under en längre tid och anses som mer säkra, men det finns alltid en avvägning mellan 
möjliga biverkningar och den nytta som kommer av en ökad tillgänglighet. 
Vilka konsekvenser ställer detta på informationskrav? Är det så att vi måste ha 
rådgivning i större butiker, eller får vi kanske fler nivåer av receptfria mediciner där vissa 
närmar sig det som idag är naturläkemedel och kosttillskott?  

Kan det vara så att vi människor blir lurade av vår tilltro till att kunna behjälpa oss 
själva? Tron på att vi ska klara oss själva, att vi reser i världen, att vi lever i en trygg 
värld där vi inte råkar illa ut, kanske gör att vi har en övertro på läkemedel och vår egen 
kompetens? Säger inte att konsumenten inte kan ta eget ansvar eller att hon inte är 
kompetent, vill bara påpeka att denna specifika situation ned tidspress, sjukdom m.m. 
kanske begränsar konsumentens möjlighet att fatta rationella beslut. 
 

4.1.8.5 Avdramatisering av receptfria läkemedel 
Flertalet respondenter diskuterade om riskerna med att det sker en förskjutning i 
konsumentens uppfattning om receptfria läkemedel som följd av att de säljs i 
matvarubutiken.  

”Idag finns en uppfattning om att naturläkemedel är helt ofarliga 
och uppfattningen om de receptfria läkemedlen verkar röra sig åt 
samma håll.” 
 Intervju, Jonas Friberg, Apoteket 

Framförallt Kilen och Apoteket påpekar att receptfria läkemedel är långt från ofarliga och 
att det därigenom finns risker om konsumtionen ökar till följd av en avdramatisering. Det 
är en glidning som sker i människors uppfattning och perspektiv om läkemedel vilken 
kan förstärkas i och med att de finns tillgängliga i matvarubutiken. Ett exempel på denna 
glidning är att nikotinersättning i början benämndes som nikotinläkemedel och skrevs ut 
på recept.  

Även om grunden för bedömningen om ett läkemedel ska säljas receptfritt är risken av 
biverkningar är det alltid en avvägning mellan biverkningar och den möjliga nytta som 
kan komma av att läkemedlet finns lättare tillgängligt. Detta innebär alltså inte att 
receptfria läkemedel är ofarliga eller att de inte har biverkningar. Idag finns ett visst 
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ansvar hos Apoteket att ställa frågor ge råd. Även om det inte är möjligt för 
dagligvarubutikerna att ha utbildad personla som jobbar med försäljningen av receptfria 
läkemedel borde ändå hänsyn tas till denna faktor vid en möjlig förändring. 

 

4.2 Presentation av konsumentundersökning 
Undersökningen genomfördes på konsumentorganisationen Kilens hemsida under 
perioden 2005 11 16 – 2006 12 22. Totalt tog 129 personer emot undersökningen med 
105 svarande vilket ger en svarsfrekvens på 82%. Den totala siffran av 129 personer 
innefattar således de personer som klickat ja på inbjudan att delta i undersökningen och 
de 105 personerna representerar i sin tur de som slutfört undersökningen. 24 personer 
inledde men slutförde således inte undersökningen.  

 

4.2.1 Korstabuleringar 
Resultatet av undersökningens frågor presenteras i två diagram; ett diagram med det 
totala resultatet för alla respondenter och ett diagram där frågan korstabulerats utifrån 
ålder, kön och inställning till att köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln.  

Undersökningen delade ursprungligen upp respondenterna i ålderskategorierna under 18, 
18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 och över 65. Då vi hade få respondenter under 25 och 
över 65 har vi uteslutit dessa när vi korstabulerat utifrån ålder. När vi korstabulerade 
frågorna utifrån ålder såg vi att grupperna 26-45 och grupperna 46-65 var ganska lika sig 
emellan och skilde sig mellan varandra. I och med det förhållandevis låga deltagarantalet 
slog vi därför samman grupperna 26-35 & 36-45 samt grupperna 46-55 & 56-65 för att få 
fler respondenter i respektive grupp. Dessa grupper består härigenom av 57 respektive 42 
respondenter. Korstabuleringen utifrån ålder gäller därför snarare en yngre och en äldre 
konsument snarare än specifika åldrar.  
Då syftet inte enbart är att undersöka om konsumenten vill handla receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln, utan även varför eller hur hon i så fall vill göra detta, så har vi 
korstabulerat svaren utifrån respondentens inställning till att köpa receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln. Vi grupperade här respondenterna utifrån om hon var huvudsakliget 
positivt eller negativt inställd till att handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi 
har gjort detta genom att dela in respondenterna utifrån svaren på fråga 25 ”Jag vill kunna 
handla receptfria läkemedel båda i matbutiken och i Apoteket.” De respondenter som inte 
instämde alls eller som instämde lite delades in i en grupp, och de respondenter som 
instämde i huvudsak, mycket eller helt, delades in i en annan grupp. Vi kommer vidare att 
referera till denna korstabulering som respondenter som är huvudsakligen positivt eller 
negativt inställda. 
Slutligen korstabulerar vi frågorna utifrån respondentens kön i syfte att se om det finns 
olika inställningar eller preferenser utifrån kön. Vi har en jämn fördelning mellan kvinnor 
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och män i undersökningen med 44,8% män och 55,2% kvinnor. Överlag visar dock inte 
vår undersökning på några tendenser till skillnader mellan män och kvinnor.  
Ungefär hälften av respondenterna i undersökningen var från Stockholm och resten 
spridda över Sverige. Detta har vi sett genom att manuellt gå igenom de postnummer 
respondenterna skrivit in. På grund av att vi valde att respondenterna skulle skriva in sitt 
postnummer, istället för att exempelvis välja en ort från en lista, kunde vi inte använda 
undersökningsverktyget för att korstabulera utifrån bostadsort.  

 

4.2.2. Resultat av konsumentundersökningen 
 

Fråga 1: Du är 

 

 

 
 
Kommentar: Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn både sett till samtliga 
respondenter som till de olika segmenteringarna.  
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Fråga 2: Hur gammal är du? 
 

 
 

 
 
Kommentar: Som vi redan har kommenterat när vi gick igenom korstabuleringarna är de 
flesta respondenter mellan 26 och 65 år. Det finns en liten tendens att yngre respondenter 
är mer positivt inställda till en omreglering än äldre. 
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Fråga 3: Postnummer till hemadress. 
 
Kommentar: I och med att postnummer skrevs in manuellt kan vi inte få ett diagram över 
fördelningen. När vi gick igenom postnumren manuellt kunde vi däremot se att ca 50 % 
av respondenterna kom från Stockholm. 
 

Fråga 4: När köper du i huvudsak dina receptfria läkemedel? 
 

 
 

 
 
Kommentar: Nästan 2/3 av respondenterna köper receptfria läkemedel när behovet 
uppkommer och detta gäller än mer för äldre konsumenter samt de konsumenter som är 
mer positivt inställda till en omreglering.  
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Fråga 5: Vilket påstående tycker du stämmer bäst in på receptfria 
läkemedel? 
 

 
 

 
 
Kommentar: Överlag kan vi se en ganska stor spridning i svar. De respondenter som är 
mer positivt inställda anser även receptfria läkemedel som ofarligare än de som är mer 
negativt inställda. Vi kan även se att yngre konsumenter tycks anse att receptfria 
läkemedel är ofarligare än äldre.  
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Fråga 6: Det är vanligt att jag frågar om råd när jag köper receptfria 
läkemedel på Apoteket. 
 

 
 
 

 
 
Kommentar: Totalt sett kan vi se att 88 % av respondenterna någon gång kan tänka sig att 
fråga om råd. Det är dock en ganska stor grupp som anser behovet som litet. Här kan vi 
även se att det är en större andel av de som är mer positivt inställda vilka inte vill fråga 
om råd alls, och att det finns en motsvarande andel hos de som är mer negativt inställda 
vilka instämmer helt.  
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Fråga 7: Var får du information/kunskap om hur du ska använda dina 
receptfria läkemedel?  Välj ett eller flera alternativ. 
 

 
 

 
 
Kommentar: Vi denna fråga fanns även ett öppet alternativ där 7 respondenter även 
uppgav FASS som källa till information. Inga övriga alternativ uppkom. Förpackningen 
och apotekspersonal är de vanligaste källorna till information följt av Internet på en tredje 
plats. Totalt sett kan vi se att det är en större andel respondenter som själv tar reda på 
information (broschyr, förpackning och Internet samt även FASS) än som frågar om råd 
(personal på sjukhus, apotekspersonal och familj/vänner).  
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Fråga 8: Apoteket är främst en distributionskanal för receptfria läkemedel. 
 

 
 
 

 
 
 
Kommentar: Vi kan se att en betydande del av respondenterna ser Apoteket som en 
tillhandahållare av något mer än bara läkemedel. Detta är ännu tydligare hos dem som är 
mer negativt inställda till en omreglering samt till viss del även hos äldre konsumenter. 
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Fråga 9: Apoteket är en viktig källa till oberoende information om receptfria 
läkemedel. 

 
 
 

 
 
 
Kommentar: Totalt sett är det en ganska stor spridning av svar även om det bara är 5 % 
som inte alls anser att Apoteket är en viktig källa till information. Här kan vi däremot se 
att de som är mer negativt inställda till en omreglering anser att Apoteket är en viktigare 
källa till information är de som är mer positivt inställda. Samma tendens ser vi även hos 
den äldre gruppen jämfört med den yngre.  
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Fråga 10: Apotekspersonal är en viktig källa för råd och information om 
receptfria läkemedel. 

 

 
 

 
 
Kommentar: Denna fråga är snarlik den föregående med skillnaden att den tydligare 
fokuserar på apotekets personal. Vi ser samma tendenser som i föregående där de som är 
mer negativt inställda till en omreglering värderar råd och information från personalen 
högre än de som är mer positivt inställda. Vi ser däremot en skillnad i att yngre 
respondenter verkar värdera personalen högre än själva Apoteket i jämförelse med äldre 
respondenter. Det är även intressant att se att alla respondenter generellt instämde mer i 
denna fråga än föregående, alltså att det verkar som att de värderar farmacevten högre än 
Apoteket i sig. Detta är dock alltför små skillnader med tanke på det totala antalet 
respondenter för att säkert kunna säga något om.  
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Fråga 11: Jag har behov av att handla receptfria läkemedel när Apoteket är 
stängt. 

 
 

 
 
 
Kommentar: Vi ser här mycket tydlig att de som är mer negativt inställda till en 
omreglering även anser sig ha ett mindre behov av att handla receptfria läkemedel på 
tider när Apoteket är stängt. Hela 97,5 % av de som är mer negativt inställda till en 
omreglering anser sig inte ha något behov alls eller ett litet behov av att handla receptfria 
läkemedel utöver Apotekets öppettider. Samtidigt är det nästan en tredjedel av de som är 
mer positiva till en omreglering som inte har ett stort behov av ökade öppettider. Vi ser 
även att yngre respondenter verkar ha ett större behov av ökade öppettider. 
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Fråga 12: Det är långt/krångligt att ta sig till Apoteket. 

 
 
 

 
 
Kommentar: Överlag verkar tillgängligheten i rummet inte vara ett stort problem bland 
våra respondenter. Kanske kan detta vara ett uttryck av att en stor del av respondenterna 
är bosatta i Stockholm. Däremot kan vi se att de som är mer positivt inställda anser att 
tillgängligheten i rummet är ett större problem är de som är mer negativt inställda.  
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Fråga 13: Det är dyrt med receptfria läkemedel. 

 
 
 

 
 
Kommentar: Ett vanligt antagande brukar vara att konsumenter alltid vill att varor ska bli 
billigare. I denna undersökning är det ändå 45 % som inte verkar tycka att priset på 
receptfria läkemedel är ett stort problem. Vi kan även se att det är en större andel av de 
mer negativt inställda respondenterna som anser att priset är ett mindre problem. Detta 
kan vara ett uttryck för att undersökningen låg på Konsumentorganisationen Kilens 
hemsida i och med att en ökad tillgänglighet av läkemedel riskerar att leda till ökad 
felanvändning eller missbruk. Vi kan även se att den yngre respondenten tycker att priset 
är ett större problem än den äldre respondenten. 
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Fråga 14: Jag har bra med kunskap om hur jag ska använda receptfria 
läkemedel. 

 
 
 
 

 
 
Kommentar: Totalt sett verkar våra respondenter anse att de har bra kunskap om hur de 
ska använda receptfria läkemedel. Detta gäller både för de som är mer negativt och de 
som är mer positivt inställda till en omreglering.  
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Fråga 15: Jag kan tänka mig att själv ta ansvar för att skaffa information om 
och välja mina receptfria läkemedel. 

 
 
 

 
 
Kommentar: Här kan det föreligga ett tolkningsproblem i frågan om det är så att den 
tolkas som att respondenten ska ta allt ansvar och att det därigenom inte ska finnas någon 
hjälp att finna. Att det ändå är så mycket som 47,5 % som mycket eller helt instämmer i 
att de vill ta eget ansvar visar ändå på att konsumenten generellt sätt är positiv till eget 
ansvar. Samtidigt ser vi här tydligt att den grupp som är mer negativt inställd till en 
omreglering även är mer negativt inställd till att ta ett större eget ansvar. I denna grupp är 
det hela 61,5 % som inte allt eller lite vill ta eget ansvar. 
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Fråga 16: Välj den eller de kategorier av receptfria läkemedel som du tycker 
det är extra viktigt att kunna få råd och information om. 

 

 
Kommentar: Ett problem med denna fråga är att de respondenter som inte använder sig 
av ett receptfritt läkemedel, exempelvis allergimediciner, troligen ej heller kommer att 
anse det viktigt att få information om dessa läkemedel. Risken är således att en grupp 
läkemedel som anses som mycket viktiga av användarna får ett lägre resultat. Ett utfall av 
detta kan vi se i kategorin intimvård vilken i högre grad innefattar produkter för kvinnor. 
Här ser vi även att kvinnor till 68,4 % anser det viktigt att få råd och information medan 
motsvarande siffra för män endast är 32,6 %. Vi ser även att de som är mer negativt 
inställda till en omreglering i högre grad efterfrågar information om samtliga produkter 
än de som är mer positivt inställda.  
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Fråga 17: Vilka receptfria läkemedel skulle du vilja kunna handla i 
dagligvaruhandeln/mataffären? Välj ett eller flera alternativ. 

 
 

 
 
Kommentar: Även denna fråga kan påverkas av vilka produkter som den enskilda 
individen har behov av. Vi ser dock en mycket stor skillnad mellan de som är mer 
positiva och de som är mer negativa till en omreglering. Generellt sätt för de flesta 
grupper är dock att smärtstillande, allergimedicin och läkemedel mot förkylning är bland 
de som efterfrågas mest. Vi kan även se att varken kvinnor eller män är speciellt 
intresserade av att köpa intimvårdsprodukter i dagligvaruhandeln. 
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Fråga 18: Jag tycker det är okej med ett något högre pris i 
dagligvaruhandeln i och med att det är närmare och har öppet längre? 
 

 
 

 
 
Kommentar: Hela 76 % av respondenterna anser inte att en ökad service vad gäller 
tillgänglighet i tid och rum rättfärdigar ett högre pris. Här kan vi dock se en skillnad 
mellan de som är mer positivt och de som är mer negativt inställda. I den grupp som är 
mer positivt inställda at handla i dagligvaruhandeln är de 36 % som anser att de i 
huvudsak eller mer kan tänka sig ett högre pris.  
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Fråga 19: Jag kommer att handla receptfria läkemedel oftare om det finns i 
dagligvaruhandeln. 
 

 
 

 
 
Kommentar: Det är naturligt att de som är mer negativt inställda i majoritet ej heller 
kommer att handla mer. Det är däremot intressant att fråga sig om uttrycket för en ökad 
konsumtion beror på en för dålig tillgänglighet idag eller om det riskerar att ske en 
överkonsumtion vid ökad tillgänglighet.  
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Fråga 20: Jag tycker det är viktigt att jag kan handla receptfria läkemedel i 
lugn och ro. 
 

 
 
 

 
 
Kommentar: Totalt sett kan vi se att det är en stor andel av respondenterna som värderar 
en lugn miljö och detta gäller än mer så den grupp som är mer negativt inställda till en 
omreglering. Vi kan även se att kvinnor har en tendens att värdera lugn och ro högre än 
män. 
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Fråga 21: Det skulle räcka att jag kan läsa i broschyrer om specifika 
receptfria läkemedel. Jag behöver inte få hjälp att välja receptfria läkemedel 
av personal. 
 

 
 

 
 
Kommentar: Återigen ser vi en tydlig skillnad mellan de som är mer positivt och de som 
är mer negativt inställda, där de som är mer positivt inställda är i högre grad kan tänka sig 
att själva ta ansvar för att välja receptfria läkemedel. Vi ser även en liten tendens att 
kvinnor i högre grad vill ha råd än män.  
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Fråga 22: Jag tycker att det skulle vara viktigt att det fanns kompetent 
personal att fråga om hjälp om jag köpte receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln/mataffären. 
 

 
 
 

 
 
Kommentar: vi ser här att det nästan är 70 % av de som är mer positivt inställda som inte 
anser att det är speciellt viktigt att kunna fråga utbildad personal om råd om de skulle 
köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi ser även återigen att den mer negativt 
inställda gruppen i högre grad värderar utbildad personal och att få råd och hjälp.
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Fråga 23: Det skulle underlätta för mig om jag kunde handla receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln. 
 

 
 

 
 
Kommentar: Vi ser ännu en gång en väsentlig skillnad mellan den mer positiva och den 
mer negativa gruppen. Värt att påpeka är kanske ändå att över 40 % av den mer negativa 
gruppen ändå ser att det på något sätt skulle underlätta för dom om de kunde handla 
receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan även se att den yngre respondenten 
tycker att det skulle underlätta mer än den äldre konsumenten. 
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Fråga 24: Jag tar gärna ett större ansvar vad gäller att välja och skaffa 
information om receptfria läkemedel om jag får ökade öppettider och 
närmare till att handla. 

 
 

 
 
Kommentar: Även vad gäller denna fråga är den mer positivt inställda och den yngre 
gruppen mer benägna att ta ett större eget ansvar för att skaffa information. 



Magisteruppsats, HT 2005   Johan Nihlén & Hans-Oskar Andersson  
MarknadsAkademien, Företagsekonomiska Institutionen 2006-01-20 
Stockholms Universitet  
 
  
 

  66 

Fråga 25: Jag vill kunna handla receptfria läkemedel båda i matbutiken och 
i Apoteket. 

 
 

 
Kommentar: Drygt 55 % av respondenterna är i huvudsak eller mer positiva till att handla 
receptfria läkemedel både på Apoteket och i dagligvaruhandeln och närmare 70 % är 
åtminstone lite positivt inställda. Med tanke på att undersökningen låg på Kilens hemsida 
är det troligt att det inte är färre människor som är positivt inställda i Sverige i allmänhet.  
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4.2.3 Kritik av konsumentundersökningen 
Svarsfrekvensen på 82 % är bra men den säger däremot inget om hur många av 
besökarna på Kilens hemsida som har fått en inbjudan att delat i undersökningen men valt 
att avstå. Tyvärr har vi ingen statistik på hur många besökare som var inne på sidan under 
perioden och vi vet därför inte om det förhållandevis låga deltagarantalet beror på ett lågt 
besökarantal på sidan i allmänhet eller om det finns andra faktorer. En trolig anledning 
till ett lägre utfall kan dock vara de tekniska begränsningar som redovisades under 
rubriken 2.3.3.3 metodens svagheter.  
Det förhållandevis låga deltagarantalet medför att generaliseringar utifrån 
undersökningen tappar i värde likväl som korstabuleringar utifrån olika segmenteringar. 
Även om undersökningen härigenom är långt från statistiskt säkerställd så anser vi ändå 
att en bas på drygt 100 personer ändå ger en indikation om hur populationen i allmänhet 
kan tänkas se ut. Syftet med konsumentundersökningen, och uppsatsen i helhet, är heller 
inte att söka nå fram till generaliserande svar. Istället syftar undersökningen till att söka 
olika perspektiv som ur ett konsumentperspektiv kan vara intressanta att utreda närmare 
vid en konkurrensutsättning av marknaden. Utifrån detta perspektiv menar vi därför att 
konsumentundersökningen ändå fyller sitt syfte att påvisa och föra fram olika möjliga 
aspekter ur ett konsumentperspektiv.  

 

4.3 Sammanfattning 
Det empiriska kapitlet var uppdelat i två delar. I den första presenterades resultatet av vår 
kvalitativa undersökning i form av intervjuer med aktörer och intressenter på den svenska 
marknaden med detaljhandel med läkemedel. I den andra delen presenterades resultatet 
det statistiska resultatet av vår kvantitativa konsumentundersökning. 
Den första delen inleddes med en presentation av organisationerna och respondenterna 
som medverkat i studien. Organisationerna som deltagit är Apoteket AB, 
Konsumentorganisationen Kilen, Konsumentverket, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk 
Handel samt Sveriges Konsumentråd. Intervjuerna var semistrukturerade och resultatet 
presenterades under gemensamma rubriker med tre övergripande områden: Inställning till 
och uppfattning om en möjlig omreglering, Apoteksmarknadens möjliga utveckling och 
avslutningsvis möjliga konsekvenser av en framtida omreglering av marknaden för olika 
aktörer och för konsumenten.  

Resultatet av den kvalitativa empirin låg sedan till grund för en kvantitativ undersökning 
där vi frågade konsumenten vad hon tyckte om de olika möjliga konsekvenser av en 
omreglering som kommit upp. Resultatet av undersökningen redovisades med hjälp av 
två diagram: ett för alla svaranden och ett där respondenterna korstabulerats utifrån ålder, 
kön och huvudsaklig inställning till att handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. 
Kapitlet avslutades med en kritik av konsumentundersökningen. 
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5 Analys 
I kapitlet analyserar vi konsumentundersökningen utifrån teorier och vårt kvalitativa 
empiriska material. För att underlätta läsandet och förståelsen av det kvantitativa 
materialet infogar vi diagram av den statistik vi hänvisar tillbaka till. Analysen 
genomförs med utgångspunkt i forskningsfrågan.  
 

5.1 Den initiala regleringen 
I våra intervjuer med aktörer på marknaden verkar det som att samtliga aktörer, oavsett 
om de är mer positivt eller negativt inställda till en omreglering, förväntar sig att någon 
typ av omreglering kommer att ske inom en snar framtid. Det tycks även finnas en 
konsensus mellan aktörerna att det är positivt för marknaden i helhet om denna 
omreglering sker stegvis så att marknaden hinner anpassa sig till förändringarna och 
därigenom undvika marknadsimperfektioner.  

Här undrar vi om det däremot inte kan vara så att detta är ett uttryck för att våra 
respondenter har en stark position på dagens, och troligen även på morgondagens, 
marknad. Att vilja ha en långsam stegvis förändring kan härigenom vara ett uttryck för att 
aktörerna vill skydda sina positioner genom att inte öppna upp för oförutsedda 
möjligheter för konkurrenter.  
Den inledningsvis överreglerade marknad som aktörerna förväntar ska uppstå riskerar 
leda till att det enbart är ett fåtal större aktörer som har möjlighet att agera på marknaden. 
Det kan därför skapas en obalans på en omreglerad marknad vilket till viss del kan sätta 
konkurrensmodellen ur spel. Exempelvis genom att mindre konsumentgruppers behov 
förbises. Om det inte finns konkurrenter vilka söker uppfylla konsumenternas behov, 
finns det således en risk att incitament för att utveckla nya erbjudanden är för små.  
I vår konsumentundersökning ser vi att en mindre grupp av konsumenter, de som är mer 
negativt inställda till en omreglering, även efterfrågar personlig service, hjälp och 
rådgivning i högre utsträckning. I och med att denna service även är mer resurskrävande 
och dyrare bör det finnas en stor risk att dessa behov inte kommer att tillgodoses på en 
omreglerad marknad. I ett första skede kommer Apoteket med största sannolikhet att 
finnas kvar i samma position som det har idag. Om utvecklingen i Sverige däremot följer 
övriga nordiska länder och blir alltmer konkurrensutsatt, kan det vara värt att fundera 
över hur just personlig service, rådgivning, och hjälp kan säkerställas.  
Tidigare undersökningar av konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel på 
Island och i Norge och Danmark påvisar detta genom att nyetableringar av apotek skedde 
i befolkningstäta områden där etableringsgraden redan var hög. Av olika anledningar 
mindre intressanta konsumentgrupper fast med större behov, exempelvis de bosatta på 
landsbygden, förbisågs alltså även på den omreglerade marknaden. (IHE, 2004:2) Även 
om denna risk främst uppstår vid en omreglering vilken tillåter konkurrens av privatägda 
apotekskedjor, och inte enbart försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln 
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som vi diskuterar i denna uppsats, finns det ändå en risk att det är de största 
konsumentgruppernas behov som kommer att tillgodoses först av en omreglerad 
marknad.  
 

5.2 Tillgänglighet i tid och rum 
Totalt sett kan vi se att 31 % inte anser att de har något behov alls av att köpa receptfria 
läkemedel idag utanför Apotekets öppettider, att 29 % anser att de har ett litet behov av 
detta idag och att 31 % håller med helt eller mycket om att de har ett stort behov av en 
ökad tillgänglighet.  

Här ser vi dock en tydlig skillnad mellan de som är positivt och negativt inställda där hela 
97,5 av de som är negativt inställda anser sig ha ett litet eller inget behov alls. 
Motsvarande siffra för de som är mer positivt inställda är istället enbart 11,3%. 
 

 
Diagram 1: Korstabulering av frågan - Jag har behov av att handla receptfria läkemedel när Apoteket är 

stängt.  

 

Samtidigt är det mycket tydligt att en stor andel av den grupp som är positiva till en 
omreglering även anser att de har ett behov av utökade öppettider. Dessutom är det 
nästan hälften av de respondenter som i huvudsak är mer negativt inställda som ändå 
någon gång kan behöva öka tillgänglighet.  

Om vi ser till tillgängligheten i rummet, d.v.s. att det är enkelt att ta sig till Apoteket, kan 
vi se att respondenterna generellt anser detta vara ett mindre problem. Detta kan däremot 
även vara ett uttryck för att respondenterna tycker att tillgänglighet i rum är mindre 
viktigt än tillgänglighet i tid.  
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Diagram 2: Korstabulering av – Det är långt/krångligt at ta sig till Apoteket. 

 
Vi uppfattar det därför som att det finns ett behov av ökad tillgänglighet. Om vi jämför 
med våra intervjuer med aktörerna på markanden så tolkar vi det däremot som att 
aktörerna lägger ett större fokus på behovet av tillgänglighet än vad konsumenterna själva 
gör. Vi tror att detta kan bero på att det är ett enkelt och tydligt argument att föra fram i 
debatten. I och med att ett av de mest framträdande argumenten i debatten för en 
omreglering av markanden är att tillgängligheten i såväl tid som rum ska förbättras för 
konsumenten, är det intressant att se att ändå så många konsumenter är förhållandevis 
nöjda med den nuvarande tillgängligheten. Detta kan dock vara ett uttryck för att våra 
respondenter till 50 % är bosatta i Stockholmsområdet där tillgänglighet i snitt är högre 
än i resten av landet. Med detta sagt är det dessutom fortfarande en stor grupp som skulle 
vilja ha en ökad tillgänglighet.  

Det är även intressant att jämföra undersökningen med Nickel och Werheimers studie 
från 1979. I denna studie fann forskarna att äldre konsumenter brydde sig mindre om läge 
och mer om pris och farmacevtiskt utbildad personal. Vi kan i vår undersökning se svaga 
tendenser till att äldre konsumenter bryr sig mindre om tillgängligheten till Apotek och 
att de är mindre benägna att betala ett högre pris även om de får ökad tillgänglighet samt 
att de i större utsträckning vill be personal om hjälp än den yngre gruppen.  
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Diagram 3: Korstabulering av fråga 18 utifrån ålder. 

 

 
Diagram 4: Korstabulering utifrån ålder av fråga 21. 

 

Det verkar alltså som att äldre konsumenter värderar tillgänglighet till råd och 
information högre än en ökad tillgänglighet. Om utvecklingen i Sverige följer den i 
Danmark, Norge och Island, där en ökad tillgänglighet i tid och rum inneburit minskad 
tillgänglighet till farmacevtisk kompetens, så innebär detta således en försämring för 
denna grupp. Vi utvecklar resonemanget om råd och information vidare nedan. 
 

5.3 Att fråga om råd  
Vår studie visar att 11 % av respondenterna i princip aldrig och 43 % sällan efterfrågar 
information när de köper receptfria läkemedel på Apoteket (Se fråga 6). Samtidigt är det 
98 % av respondenterna som i fråga 10 säger att apotekspersonal någon gång är en viktig 
källa till råd och information.  
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Diagram 5: Alla respondenter - Apotekspersonal är en viktig källa för råd och information. 

 

Det verkar således som att det finns en ganska stor grupp av konsumenter som sällan 
frågar om råd eller information samtidigt som i princip alla respondenter ändå någon 
gång vill kunna fråga apotekspersonalen om hjälp. Vi tolkar detta som att det finns en 
stor grupp konsumenter som sällan efterfrågar hjälp men som ändå värdesätter att denna 
hjälp finns att få när hon har behov av den.  
Att många inte anser sig behöva fråga om råd när de handlar receptfria läkemedel kan 
bero på att de själva, innan de besöker apoteket, har sökt upp den information de anser sig 
behöva. Att nästan alla någon gång ändå behöver be om råd tyder dock på att 
apotekspersonal används för råd som konsumenten inte hittar eller som hon tycker är 
svårtolkad.  

Även om undersökningen visar att de som är mindre positiva till att handla receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln är mer benägna att be om råd, tolkar vi detta som att det 
inte finns en specifik konsumentgrupp som frågar om information och en som inte gör 
det. Istället är det helt enkelt så att vi som konsumenter har olika behov som varierar från 
tillfälle till tillfälle.  
Resultatet från vår studie stödjer även Hedvalls och Platschiks (1991) studie som visade 
att det finns kunder som vill ha väldigt enkel service utan att bli störd av den som 
erbjuder servicen, i detta fall apotekspersonalen. Studien visar även att den enskilda 
farmacevten får ta ett mycket stort ansvar och i praktiken representera hela 
apoteksväsendet i sin interaktion med konsumenten. Vi undrar därför om möjligheten att 
kunna köpa receptfria läkemedel i en situation där ingen personlig service finns 
tillgänglig inte även kan leda till att de konsumenter som känner sig störda och stressade 
av personalen får ett bättre alternativ. Detta skulle i sin tur i så fall även leda till att det 
blir lättare för apotekspersonalen att interagera med konsumenten i och med att dessa i 
högre grad troligen är positivt inställda till att få råd och hjälp.  
Ett annat perspektiv får vi av Lovelock (1998) som påpekar att många konsumenter inte 
vill diskutera eller berätta om sin hälsa öppet eller för främlingar, vilket gör att de in i det 
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längsta drar sig för att rådfråga apotekspersonalen. Resonemanget ovan får också 
relevans när vi jämför med resultaten från frågan om hur viktigt det är att kunna fråga om 
information om man skulle handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln.  

 

 
Diagram 6: Alla respondenter - Det är viktigt att det finns kompetent personal att fråga om hjälp. 

 
Här säger hela 18,4% att det inte är viktigt med kompetent personal alls och hela 43 % 
håller med helt eller lite. Respondenterna tycks göra en skillnad i värderingen av ett 
apoteksbesök med ett besök i dagligvaruhandeln. En möjlig tolkning kan vara att 
konsumenten ser apoteket som en rådfrågningsinstans de fortsatt vill ha, samtidigt som 
dagligvaruhandeln kan ge dem läkemedel de inte behöver fråga om råd kring.  

Resonemanget kan även belysa varför Apoteket ABs undersökning skiljer sig från 
Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandels. Apoteket frågade ”Vill du handla 
receptfria läkemedel på Apoteket eller i dagligvaruhandeln” med svaret att 50 % av de 
svenska konsumenterna vill fortsätta handla på Apoteket och 39 % vill handla i 
dagligvaruhandeln. Svensk Dagligvaruhandel frågade ”Vill du kunna handla receptfria 
läkemedel både på Apoteket och i Dagligvaruhandeln” med 76 % av respondenterna 
positiva till att handla på båda ställena. Det kan vara så att respondenterna är rädda att 
Apoteket, och därmed en källa till information och råd, försvinner om dagligvaruhandeln 
får börja sälja läkemedel.  
Hedvalls och Platschiks (1991) samt Lovelocks (1998) studier om konsumentens 
förhållande till service i butiken ger förklaringsgrunder till varför våra respondenter 
uttrycker att de många gånger inte behöver hjälp av personal, vi har dock svårt att avgöra 
om det beror på att konsumenten har önskvärd information eller att hon värnar om sin 
personliga integritet. Tydligt är dock att det finns en efterfrågan hos vissa konsumenter 
att kunna handla receptfria läkemedel utan att behöva fråga om råd.    
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5.4 Hur konsumenten söker information  
Samtidigt tyder forskningen inom området på att konsumenterna tar mer och mer 
personligt ansvar för sin läkemedelskonsumtion (Hubertus Crantz, 2004). Det finns bevis 
för att konsumenter idag både använder och kan använda receptfria läkemedel på ett 
ansvarsfullt sätt och att konsumenterna mer aktivt söker information innan de uppsöker 
läkare eller apotek.  
Vår undersökning visar att det totalt sett är 63% som tycker att Apoteket är något mer än 
enbart en distributionskanal för läkemedel. Denna åsikt är än starkare hos de 
respondenter som är negativt inställda till en konkurrensutsättning av monopolet, där hela 
75% är av denna åsikt.  

 
Diagram 7: Korstabulering utifrån inställning till omreglering – Apoteket är främst en distributionskanal. 

 
Det verkar alltså som att en ganska stor del av respondenterna ändå anser att Apoteket 
står för någon ytterliggare service än enbart förmedlande av läkemedel. Detta är även 
tydligt när vi frågar respondenterna om de anser att Apoteket är en viktig källa till 
oberoende information. Här var det 60 % som höll med i huvudsak eller mer och enbart 5 
% som inte höll med alls. 
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Diagram 8: Alla respondenter – Apoteket är en viktig källa till oberoende information. 

 
När vi frågar respondenterna om var de huvudsakligen får information om receptfria 
läkemedel ser vi även där att apotekspersonal hamnar högt upp tillsammans med 
information som kommer med förpackningen och internet. 

 
Diagram 9: Alla respondenter – Var får du information om receptfria läkemedel. 

 
Även om det är en stor andel av respondenterna som frågar apotekspersonalen är det ändå 
en stor andel som tar ett eget ansvar via förpackningen och Internet. Att respondenterna 
är positivt inställda till att ta ett eget ansvar för att söka efter information ser vi även i 
fråga 15, där drygt 83 % i huvudsak eller mer kan tänka sig att själva ta ansvar för att 
skaffa information och välja receptfria läkemedel. 
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Diagram 10: Korstabulering av fråga 15 – Jag kan tänka mig att själv ta ansvar för att skaffa information 

om och välja mina receptfria läkemedel. 

 

Här kan vi även se att det är en större andel av de som är mer positivt inställda till en 
omreglering som även är positivt inställda till att själva söka information.  

Samtidigt ser vi däremot att konsumenterna gärna tar ett större eget ansvar att söka efter 
information. Samma tendens är tydlig när vi frågar respondenterna om det skulle räcka att 
få information från broschyrer om de skulle köpa receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln där 46 % är positiva i huvudsak eller mer och där det endast är 5,8 % 
som inte håller med alls. 

 
Diagram 11: Korstabulering av fråga 21 utifrån inställning till att handla receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. 
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I de nordiska länderna har diskussionen angående utvecklandet av service i apoteken 
genomsyrats av antagandet att alla konsumenter behöver råd och gärna vill ha det. Detta 
antagande är enligt Hedvall och Platschik (1991) naivt. De menar att det är uppenbart att 
olika kunder har olika preferenser och att servicen inte kan utvecklas innan dessa grupper 
identifierats och kartlagts.  

Vår studie tycker vi även visar tendenser till att flertalet respondenter vill ha möjlighet att 
handla i dagligvaruhandeln och/eller ta ett eget större ansvar gällande att skaffa 
information om och välja receptfria läkemedel. Däremot finns det även en stor grupp som 
fortfarande vill kunna fråga om råd och de flesta respondenter vill någon gång ha 
möjligheten att kunna fråga om råd. Dessa tendenser kan visa på att Apotekets roll som 
leverantör av oberoende information kommer att efterfrågas även i framtiden.  

Vi kan därför tänka oss att dagligvaruhandeln kan vara ett bra komplement som 
avlastning då den kan hjälpa de som ändå inte efterfrågar råd och information från 
personal och som kan nöja sig med den information som finns på förpackningar, i 
broschyrer eller som handlar läkemedel de är bekanta med.     

Vi ser även en stor skillnad mellan de som är positivt inställda till att handla receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln till skillnad från dem som är mer negativt inställda. Det är 
tydligt att möjligheten att ha kompetent personal att fråga är en av de stora skillnaderna i 
uppfattning mellan de som är positiva och de som är negativa till konkurrensutsättningen 
av marknaden. Det vittnar om att de som vill ha möjlighet att fråga efter råd generellt är 
mer negativt inställda till en omreglering.  

Med detta som bakgrund kan det även i framtiden vara viktigt se till att konsumenten har 
tillgång till adekvat information genom ett flertal olika kanaler. Vi tror här att det är 
viktigt att i likhet med konkurrensmodellen skapa ett så stort informationsutbud som 
möjligt eftersom det i sin tur ger konsumenterna kraft att påverka och bestämma över sin 
hälsa. 98 % av respondenterna ger uttryck för en vilja att ibland kunna fråga om 
information och eftersom det är läkemedel vi pratar om anser vi att det är tillräckligt för 
att det bör finnas möjlighet att få personlig service på ett eller annat sätt.   
Genom att apoteket ses som en kanal för oberoende information av både respondenter 
och aktörer vore det enkelt att påstå att apoteket bör finnas kvar sida vid sida med 
dagligvaruhandeln vid en eventuell avreglering. I detta sammanhang vill vi dock påpeka 
att varken aktörerna eller respondenterna har erfarenhet från något annat system och 
därmed har svårt att sätta sig in i hur ett sådant skulle vara uppbyggt. Vid en avreglering 
bör således ett av målen vara att ta hänsyn både till konsumentens efterfråga att handla 
receptfria läkemedel men samtidigt att se över den information som idag finns tillgänglig 
för konsumenten. Att säkerställa informationsutbudet bör skapa en på sikt hållbar 
situation där konsumenten kan känna sig säker att få den information hon behöver 
samtidigt som olika konsumenters preferenser tillgodoses.  
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5.5 Egenvård 
När vi frågade respondenterna om huruvida de anser sig ha bra med kunskap om hur de 
ska använda receptfria läkemedel, anser de allra flesta att så är fallet. Det är även drygt 
65% av respondenterna som i huvudsak eller mer kan tänka sig att själv ta ansvar för att 
skaffa information om och välja receptfria läkemedel.  

 
Diagram 12: Alla respondenter – Jag kan tänka mig att själv ta ansvar för att skaffa information om och 

välja mina receptfria läkemedel. 

 
När vi däremot ställer samma fråga fast med tillägget att de ska få ökade öppettider och 
närmare att handla, med en möjlig undermening att det egna ansvaret är något negativt, 
ändrades dock resultatet. Nu var det 47 % som minst huvudsakligen var positiva till att ta 
mer ansvar. 

 
Diagram 13: Alla respondenter fråga 24 – Jag tar gärna ett större ansvar vad gäller att välja och skaffa 

information om receptfria läkemedel om jag får ökade öppettider och närmare att handla. 

 
Här hade vi förväntat oss att det skulle vara fler som var positiva till att ta eget ansvar om 
de fick något i utbyte, men istället fick vi motsatt resultat. Antingen är detta ett uttryck av 
den ofrivillig insinuationen i språket, alternativt är det ett uttryck för att ökad 
tillgänglighet inte värderas så högt av respondenterna. Oavsett anledning kan vi ändå 
tolka detta som att respondenterna värderar tillgänglighet lägre än att få hjälp, råd och 
assistans i butiken i och med att de inte vill byta ansvar mot tillgänglighet. 
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Här kan vi se en tydlig skillnad mellan de som är mer negativt inställda till en förändring 
i förhållande till de som är mer positivt inställda. De som är negativt inställda till 
försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln är även mycket mer negativt 
inställda till att ta ett större eget ansvar.  

 
Diagram 14: Korstabulering av fråga 24 utifrån inställning till att handla receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln.  

 

Återigen tycks det således som att en stor skillnad mellan de som är mer positivt och de 
som är mer negativt inställda är synen på vilken information, hjälp och service man vill 
ha vid köptillfället. 
Totalt sett är det 62,8% av respondenterna som anser att receptfria läkemedel är farliga 
även om de används på rätt sätt med 30,4% som anser att de är ofarliga så länge de 
används på rätt sätt.  

 
Diagram 15: Alla respondenter – Hur farliga anses receptfria läkemedel vara. 
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Vi kan däremot se att den del av respondenterna som är mer positivt inställda till en 
omreglering även anser att receptfria läkemedel är ofarligare än de som är negativt 
inställda. I denna grupp är det nästan 55 % som anser att receptfria läkemedel är helt 
ofarliga eller ofarliga så länge de används på rätt sätt. 

 
Diagram 16: Korstabulering av fråga 5 utifrån inställning till att handla receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. 

 
Resultatet kan dock vara färgat av populationen i och med att läkemedelsanvändning är 
ett av de områden som Kilen är mest aktiva inom. Totalt sett är det dock fortfarande ¾ av 
populationen som är positivt inställda till att handla läkemedel i dagligvaruhandeln vilket 
inte tyder på att denna grupp skulle vara mer negativt inställda till frågan än svenska 
folket i allmänhet (enligt tidigare undersökningar). Oavsett om detta är fallet så är det 
ändå intressant i och med att det öppnar upp för frågor om konsumenten kan ta ett eget 
ansvar för sin vård och medicinering. Om de respondenter som är mer positivt inställda 
till att ta eget ansvar och handla i dagligvaruhandeln även är mer benägna att anse att 
receptfria läkemedel är helt ofarliga, kan det finnas en risk för att felanvändning av dessa 
läkemedel kan öka.  
Egenvård kan definieras som de typer av symptom som alla kan diagnostisera och 
behandla. Konsumentverket pratar även om en tendens där allt mer faller under kategorin 
egenvård.  Flertalet aktörer diskuterade om riskerna med att det sker en förskjutning i 
konsumentens uppfattning om receptfria läkemedel som följd av att de säljs i 
matvarubutiken, så kallad avdramatisering. Det som absolut ej sågs som egenvård för 15 
år sedan (exempelvis allergimedicin) blir plötsligt självklart. Framförallt Kilen och 
Apoteket påpekar att receptfria läkemedel är långt från ofarliga och att det därigenom 
finns risker om konsumtionen ökar till följd av en avdramatisering. Det är en glidning 
som sker i människors uppfattning och perspektiv om läkemedel vilken kan förstärkas i 
och med att de finns tillgängliga i matvarubutiken.  



Magisteruppsats, HT 2005   Johan Nihlén & Hans-Oskar Andersson  
MarknadsAkademien, Företagsekonomiska Institutionen 2006-01-20 
Stockholms Universitet  
 
  
 

  81 

Även om grunden för bedömningen om ett läkemedel ska säljas receptfritt är nivån av 
läkemedlets möjliga biverkningar, så är det alltid en avvägning mellan biverkningar och 
den möjliga nytta som kan komma av att läkemedlet finns lättare tillgängligt. Detta 
innebär alltså inte att receptfria läkemedel är ofarliga eller att de inte har biverkningar. 
Idag finns ett visst ansvar hos Apoteket att ställa frågor och ge råd. Även om det inte är 
möjligt för dagligvarubutikerna att ha utbildad personal som jobbar med försäljningen av 
receptfria läkemedel borde ändå hänsyn tas till denna faktor vid en möjlig förändring av 
markanden. 
Tidigare forskning har visat att patienten gärna tar på sig ett ökat ansvar för sin egenvård 
(Elsesser, 1998). Samtidigt råder det delade meningar om huruvida konsumenten är 
kapabel till att använda receptfria läkemedel på ett önskvärt sätt.  Elsessers (1998) 
forskning påpekar att det ofta uppstår problem samtidigt som Hubertus Crantz (2004) 
menar att konsumenten både använder och kan använda receptfria läkemedel på ett 
ansvarsfullt sätt. En möjlig faktor som spelar in här är, som vi diskuterat tidigare, att 
konsumenten har lättare att anskaffa information idag än tidigare genom tex. Internet och 
därmed lättare kan informera sig om vilket läkemedel de bör använda samt hur. 
Detta leder oss in på en diskussion angående konsumentens möjlighet att diagnostisera 
och behandla sig själv. Att aktörerna i våra intervjuer uttrycker en försiktighet till att ge 
konsumenten för stort ansvar samtidigt som forskningen på området går isär, belyser att 
frågan om ansvar är en av de svåraste att ta ställning till.  
Vår studie visar bland annat att majoriteten av respondenterna redan idag tar ett stort 
ansvar genom att de oftast inte frågar om råd vid besök av apotek. Genom att avsäga sig 
professionell hjälp kan de sägas flytta ansvaret från apotekspersonalen till sig själva. 
Detta indikerar att systemet idag inte har det inflytande som många aktörer ger en bild av.  
Diskussionen kring avdramatisering tillsammans med det faktum att konsumenten vill ta 
ett större ansvar samtidigt som många anser att receptfria läkemedel är ofarliga, leder oss 
till tanken om att en övergripande diskussion om vem som bär vilket ansvar kan vara av 
värde innan en omreglering av marknaden genomförs. Även diskussionen om vilka 
läkemedel som bör finnas till hands i dagligvaruhandeln på en avreglerad 
apoteksmarknad tror vi kan ha hjälp av ett kartläggande av ansvarsfördelningen. Genom 
att klargöra för konsumenten var deras ansvar ”börjar och slutar” blir det enklare för 
konsumenten att veta när hon behöver uppsöka kompetent personal och när hon kan lita 
på sin egen kunskap. 
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5.6 Pris 
Totalt sett är det en relativt jämn spridning mellan respondenterna vad gäller huruvida de 
tycker att det är dyrt att handla receptfria läkemedel idag. Vi kan däremot se att de som är 
mer positivt inställda till en omreglering är mer kritiska till priset.  

 
Diagram 17: Korstabulering av fråga 13 – Det är dyrt med receptfria läkemedel. 

 
När vi frågar respondenterna huruvida det är okej med ett högre pris om tillgänglighet i 
tid och rum ökar är det däremot 58 % som inte tycker det alls och 18 % som kan tänka sig 
det lite grann. Totalt sett är det alltså 76 % av respondenterna som i huvudsak är negativt 
inställda till ett högre pris även om de får ökad tillgänglighet i tid och rum.  

 
Diagram 18: Alla respondenter – Okej med högre pris vid ökad tillgänglighet. 
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Även om det är naturligt att konsumenter vid en direkt fråga inte väljer högre priser, är 
det ändå anmärkningsvärt att det ändå är så pass många respondenter som inte verkar ha 
något större behov av sänkta priser.  

Vi undrar om inte detta innebär att konsumenten ändå inte är så priskänslig för just dessa 
produkter. Därigenom är det möjligt att de kan tänkas betala ett högre pris om de är 
tvungna till det, exempelvis om de vill köpa receptfria läkemedel när Apoteket är stängt.  
Detta stöds även av att de som är mer positivt inställda till en omreglering även är mer 
positivt inställda till att betala mer för en ökad tillgänglighet.  

 
Diagram 19: Korstabulering av fråga 18 utifrån inställning till att handla receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. 

 

Oberoende av annan information skulle detta alltså tyda på att priset på receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln troligtvis skulle stiga vid en fri prissättning. Framförallt i 
och med att en möjlig omreglering inledningsvis kan göra så att enbart ett fåtal stora 
aktörer kan agera på markanden. 

En annan aspekt som kan tänkas påverka konsumenten är att hon ofta köper receptfria 
läkemedel när besväret uppkommer. Det kan därför tänkas vara så att hon är i en 
försvagad förhandlingssituation, exempelvis på grund av sjukdom eller trötthet. 
Svensk Handel & Svensk Dagligvaruhandel påpekar dock här att konsumenten inte 
kommer att ha ett lika stort överseende med prishöjningar eftersom produkterna direkt 
påverkar deras hälsa.  De menar att konsumenterna därför inte kommer ha överseende 
med företag som inte sköter sig, vilket i sin tur kommer att leda till att marknadens 
aktörer kommer att agera på ett sätt som inte missgynnar konsumentens förtroende.  

Enligt IHE (2004:2) är pris mot konsument en av de faktorer som fungerar bäst idag i 
Sverige. Hälso- och sjukvården skapar priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen som 
levererar till apoteken samt ser till att det billigast likvärda alternativet säljs, så kallat 
generika. Inget liknande system fanns i de övriga nordiska länderna och på grund av det 
var tanken med att tillåta vertikal integrering i Norge att det skulle leda till större köpkraft 
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bland kedjorna för att på detta sätt pressa inköpspriserna. Inträdesbarriärer har dock gjort 
att processen inte fått det utslag norska staten hoppades på (Konkurrensverket 2005:1).  
Eftersom vi i Sverige har en fungerande modell för detta har huvudfrågan vid val av 
apotekssystem istället varit hur apoteken kan främja en god läkemedelsanvändning, god 
tillgänglighet samt god information till landets befolkning (IHE, 2004:2). Det är därför 
intressant att intervjuerna med aktörerna påvisar en förståelse av att detta inte kommer att 
kunna bevaras på en omreglerad och konkurrensutsatt marknad.  

Den generiska subventioneringen vi har idag i Sverige pressar inte bara kostnaderna för 
den som konsumerar läkemedel utan även kostnaderna för hela samhällets. Detta är enligt 
Jonas Friberg (Apoteket) möjligt att genomföra i ett sammanhållet system, men det kan 
vara svårt att genomföra på en konkurrensutsatt marknad i och med att det helt enkelt inte 
kommer att finnas ett tvång på att tillhandahålla jämförbara billigare alternativ. Även om 
det således finns en risk att ett instrument att pressa individens och samhällets 
läkemedelskostnader försvinner, är det här värt att påpeka att det troligen ligger i 
Apotekets intresse att bibehålla ett sammanhållet system.  

Oavsett detta tycker vi ändå att det kan vara värt att närmare undersöka hur nuvarande 
prisregleringar kan jämföras med de möjliga sänkta kostnader som kan komma genom en 
fri konkurrens på marknaden. Om inte annat påvisar diskussionen att en fri marknad inte 
garanterar lägre priser. Det blir därför intressant att diskutera hur Sverige fortsatt ska 
kunna garantera konsumenten ett lågt pris. Att förlita sig på marknadskrafterna är ett sätt, 
men det kräver bland annat att det finns få inträdesbarriärer vilket inte tycks vara 
situationen åtminstone på en initial marknad. Risken är således att vi får en oligopol-
marknad liknande den i Norge där prispressen faller på grund av ett för litet antal aktörer. 
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6 Avslutande Diskussion 
Den avslutande diskussionen sammanfattar de frågor som vi funnit mest intressanta i vår 
analys. Vi fokuserar även än tydligare på några aspekter i våra slutsatser. Kapitlet 
avslutas med en kritisk granskning av studien i helhet samt förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Konsumentens inställning till att köpa receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln 
Konsumentundersökningen visade att 27,1 % var fullständigt negativa till att handla 
receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Detta kontrollerades även genom ytterliggare 
en fråga där respondenterna fick kryssa för de typer av receptfria läkemedel de främst var 
intresserade av med alternativet inga alls. Denna fråga visade att 24 % valde att inte vilja 
köpa några typer av receptfria läkemedel alls om de såldes i dagligvaruhandeln. Även om 
det alltså finns en grupp konsumenter som är tveksamma till att receptfria läkemedel säljs 
i dagligvaruhandeln, så har de ändå uttalat att de är intresserade av att, och troligen 
skulle, köpa något eller några receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan 
exempelvis se att den grupp som är mer negativt inställd till att handla i 
dagligvaruhandeln även är mer negativt inställda till att handla smärtstillande relaterat till 
övriga receptfria läkemedel.  

 

6.1.2 Jämförelse mellan de som är mer positiva eller negativa till 
en omreglering 
Vi kan även se att det är en stor skillnad i preferenser mellan de konsumenter som är mer 
positivt eller mer negativt inställda, framförallt vad gäller rådgivning och personlig 
service. Vi kan här tydligt se att den grupp som är mer negativt inställd till en 
omreglering även värderar personlig rådgivning högre än de som är mer negativt 
inställda. Vi kan även se att den grupp som är mer positivt inställda till omregleringen 
även är positivare till att ta eget ansvar, att själva söka efter information och välja 
receptfria läkemedel. De planer på typer av försäljning som är presenterade idag, 
exempelvis med information uteslutande via broschyrer och utan kompetent personal, är 
således även anpassade efter den grupp som är mer trolig att handla receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln.  
Den grupp som är mer positivt inställd till att handla i dagligvaruhandeln består i vår 
undersökning även i större utsträckning av yngre konsumenter som främst handlar när 
besväret uppkommer, de ser receptfria läkemedel som relativt ofarliga, de har behov av 
att handla när utanför Apotekets öppettider och de kommer troligen att vara villiga att 
betala lite mer för denna service. De kan även tänka sig att handla de flesta typerna av 
receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln men är mest intresserade av smärtstillande, 
allergimedicin och medicin mot förkylning.  
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6.1.3 Skillnader mellan ålder och kön 
Vi ser däremot få skillnader mellan en äldre och en yngre konsument. En skillnad är 
däremot att äldre konsumenter tycks värdera ökad information och råd högre än 
tillgänglighet i större utsträckning än yngre konsumenter. Den yngre konsumenten verkar 
även vara lite mindre priskänslig än den äldre.  

Vi ser inga direkta skillnader alls mellan män och kvinnors preferenser utöver vilka 
läkemedel man är intresserade av att köpa. Vi kan även se vissa tendenser att kvinnor vill 
ha mer personlig hjälp medan män i lite högre utsträckning nöjer sig med information via 
broschyrer.  

 

6.1.4 Råd och information 
Vår studie visar att det finns en efterfrågan hos en stor andel konsumenter att kunna 
handla receptfria läkemedel utan att behöva fråga om råd. Vi ser även att det är en stor 
grupp som gärna tar ett större eget ansvar genom att välja bort professionell hjälp när de 
besöker Apoteket idag. Att det samtidigt finns en betydande andel som vill ta ett större 
personligt ansvar gör att vår övergripande uppfattning om respondenterna blir att en stor 
del av dem både vill ta och tar ett aktivt ansvar för sin hälsa. Majoriteten av dessa är 
positivt inställda till en avreglering. 

Det kan härigenom vara av värde att notera att de konsumenter som är mer positiva att 
handla läkemedel i dagligvaruhandeln även är de som i högre grad anser att receptfria 
läkemedel är ofarliga. Detta leder i sin tur till att det kan vara av värde att närmare 
undersöka hur vi kan säkerställa att oberoende och relevant information finns tillgänglig 
såväl idag som efter en omreglering. 
 

6.1.5 Pris 
Vår studie indikerar att många respondenter inte verkar ha något större behov av sänkta 
priser. Vi ser även att de som är positivt inställda tenderar att vara mindre priskänsliga än 
övriga konsumenter. Att dessa konsumenter även i stor utsträckning handlar läkemedel 
när besväret uppkommer kan leda till att de är i en sämre förhandlingssituation vid 
köptillfället, exempelvis på grund av trötthet eller sjukdom, och därför även accepterar ett 
högre pris.  

Vi finner det även intressant att undersöka hur nuvarande prisregleringar kan jämföras 
med de möjliga sänkta kostnader som kan komma genom en fri konkurrens på 
marknaden. Vi finner även en diskussion kring hur Sverige fortsatt ska kunna garantera 
konsumenten ett lågt pris intressant. Att förlita sig på marknadskrafterna är ett sätt, men 
det kräver bland annat att det finns få inträdesbarriärer vilket inte tycks vara situationen 
åtminstone på en initial marknad.  
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Att öka konsumentens möjlighet till egenvården kan leda till besparingar för både individ 
och samhälle vilket vi tolkar som att det finns fler sätt att få ner individens och samhällets 
kostnader än generisk subventionering. Avvägningen ligger här igen i hur stort ansvar vi 
är beredda att ge konsumenten. 
 

6.2 Konsumenten och marknaden 
Även om vår undersökning visar att det finns skillnader i preferenser mellan de 
konsumenter som är mer positiva och de som är mer negativa till att handla receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln, så ser vi även att respondenterna i vissa fall motsäger sig 
själva. Exempelvis genom att en stor grupp säger att de inte ber om råd när de är på 
Apoteket, samtidigt som 98 % säger att det är av värde att kunna fråga om råd någon 
gång. Vi tolkar dessa tendenser som att en individs preferenser inte är konstanta utan 
beroende av omständigheter och därigenom kan skifta från en stund till en annan.  

Detta talar för en att det bästa sättet att uppfylla konsumentens preferenser är att skapa en 
marknad med så många olika alternativ som möjligt. Detta förespråkar alltså i teorin en 
marknad med fri konkurrens i och med att denna är tänkt att leda till nya utvecklingar 
utifrån konsumentens behov. Det är däremot tydligt att aktörerna på markanden inte tror 
att en väl fungerande marknad, utan väsentliga etableringshinder eller regleringar, 
kommer att uppfyllas i det första taget. Detta behöver dock inte vara ett stort problem vad 
gäller en omreglering som är begränsad till att sälja receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln. Om Sveriges utveckling följer den i övriga Norden kan det däremot 
bli tal om att även tillåta privatägda apotek varvid frågan behöver utredas ytterliggare.  

 

6.3 Slutsatser 
 

• ¾ av respndenterna kan tänka sig att handla receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln om Apoteket finns kvar som ett alternativ. 

• De konsumenter som inte är så positivt inställda till att handla receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln värderar personlig hjälp och rådgivning från 
farmacevter högre än de som är mer positivt inställda.  

• Det är svårt att förutse hur en konsument vill bli bemött, hur hon vill handla m.m. 
Detta lägger idag ett stort ansvar på apotekspersonalen att vara lyhörda för olika 
kunders önskemål. Vid en konkurrensutsättning av marknaden kan olika 
köpställen anpassas efter olika konsumentbehov. Detta kan även leda till att de 
kunder som går till Apoteket får bättre hjälp. 

• De som är mer positivt inställda tycks i sin tur vara mer positivt inställda till att 
själva söka information om och ta ansvar för vilka receptfria läkemedel de 
använder. 



Magisteruppsats, HT 2005   Johan Nihlén & Hans-Oskar Andersson  
MarknadsAkademien, Företagsekonomiska Institutionen 2006-01-20 
Stockholms Universitet  
 
  
 

  88 

• 2/3 av respondenterna handlar receptfria läkemedel när besväret uppkommer. 
Detta bör betyda att de är mer utsatta vid köpögonblicket i och med att de kan 
vara sjuka och/eller trötta. En majoritet av respondenterna anser dock att de har 
bra kunskap om hur de ska använda receptfria läkemedel. 

• De konsumenter som är mer positiva till att handla receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln verkar även vara mindre priskänsliga. Det kan därför vara 
troligt att det är möjligt att ta ut ett högre pris i butiker som tillhandahåller ett ökat 
värde, exempelvis i form av ökad tillgänglighet i tid och rum. 

• Försäljning i dagligvaruhandeln kan leda till en avdramatisering av synen på 
receptfria läkemedel. En större andel av de konsumenter som är positiva till att 
handla i dagligvaruhandeln, anser även redan idag att receptfria läkemedel är 
ofarligare. Detta öppnar upp för en diskussion om huruvida det är bra att 
konsumenten får ett större ansvar eller hur hon kan få ett bra stöd vid 
köpögonblicket utan att få personlig service. Ett exempel kan vara att se över den 
tryckta information som finns tillgänglig. 

• För att konsumenten ska ha möjlighet att agera önskvärt på en omreglerad 
marknad tror vi det är viktigt att i framtiden se till att konsumenten har tillgång till 
adekvat information genom så många kanaler som möjligt. Vid en avreglering bör 
således ett av målen vara att ta hänsyn både till konsumentens efterfrågan att 
handla receptfria läkemedel, samtidigt som man ser över den information som 
idag finns tillgänglig för konsumenten. Att säkerställa informationsutbudet anser 
vi bör skapa en på sikt hållbar situation där konsumenten kan känna sig säker att 
få den information hon behöver. 

• Tillgänglighet i tid och rum får en större vikt i den allmänna debatten än av 
konsumenten. I vår undersökning är tillgång till adekvat information, råd eller 
hjälp viktigare än tillgänglighet i tid och rum.  

• Konsumenten är till stor del positiv till att själv söka information och ta ett större 
ansvar för att välja receptfria läkemedel. Det blir härigenom intressant att fundera 
över hur information kan spridas och hur vi kan säkerställa att denna information 
är trovärdig och oberoende.  

• En första omreglering kommer troligen att leda till en marknad där enbart några få 
stora aktörer kommer att kunna agera. Om marknaden ska konkurrentutsättas 
vidare kommer detta att behöva justeras. Inte minst behövs det en vidare 
utredning av om den konkurrensutsatta marknaden kan skapa samma prispress 
som dagens generiska subventionering. 

• Även om det finns en stor grupp konsumenter som sällan ber om råd så vill alla 
konsumenter minst kunna be om råd vid enstaka/specifika tillfällen når hon 
känner sig osäker. Konsumenter måste alltså alltid kunna ha individuell hjälp av 
utbildad personal tillgänglig i någon form, även vid en vidare 
konkurrensutsättning av marknaden.  
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6.4 Kritik till studien 
Den största svagheten med studien är det låga antalet respondenter i 
konsumentundersökningen. Ett högre antal deltagare hade stärkt validiteten av hela 
studien. Det hade även gett oss möjlighet att göra mer specifika antaganden om 
konsumenten preferenser.  

En annan svaghet ligger i intervjuerna med aktörerna. Vi kan inte utesluta att de olika 
aktörerna har agendor de helst inte delar med sig av. Några av aktörerna vi intervjuat 
driver direkt eller indirekt rättsliga processer rörande apoteksmonopolet vilket kan 
påverka deras val av vilken information de delar med sig.  

Vidare hade intervjuer med socialdepartementet och representanter från staten möjligtvis 
kunnat komplettera vår studie med fördjupad information om deras syn på 
läkemedelspolitiken idag. Även intervjuer med aktörer från utländska läkemedelskedjor 
hade gett oss fler vinklar angående hur andra apotekssystem är uppbyggda. 

Vi vill även påpeka att vår bakgrund och forskningsfråga kan ha medfört att vi inte 
upptäckt viktiga frågor som andra forskare med en annan erfarenhet, inställning eller 
utbildning skulle ha gjort.  
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns många aspekter av studien som det skulle vara intressant att fördjupa sig vidare 
inom. En klarläggning av konsumentens förmåga och möjlighet att diagnostisera och 
behandla sig själv utan professionell hjälp hade betytt mycket för debatten om 
omregleringar och apotekssystem. Det hade varit ett bra underlag för diskussionen om 
ansvarfördelningen mellan konsument, läkare och apotek, och därmed för hur marknaden 
bör vara utformad för att skapa maximal konsumentnytta. 

Vidare vore det intressant att undersöka konsumenten inställning till att låta andra än 
staten äga apotek. Hur ser konsumenten på privatägda apotek som säljer både receptfria 
och receptbelagda läkemedel? Detta är intressant eftersom det är så marknadssituationen 
ser ut i Danmark, Island och Norge och eftersom det är ett eventuellt nästa steg i en 
omreglering, enligt vissa aktörer. 
Vi eftersöker även studier om hur konsumentens talan på ett naturligt sätt kan inkluderas i 
debatten och i utformandet av omregleringar. Vilka regler och förfaranden behövs för att 
vi ska vara säkra på att konsumenten inte kommer i andra hand? 

Avslutningsvis anser vi att fler tvärvetenskapliga studier bör genomföras på området. 
Ämnet bör belysas genom fler vinklar så att inga aspekter lämnas därhän. Exempelvis 
anser vi att bland andra juridiska och psykologiska perspektiv skulle tillföra mycket till 
forskningen på området.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Intervjun bygger på två typer av frågor, hypotetiska och ideala, i de tre olika 
kategorier: Situationen idag, syn på omreglering, konsumentens roll på 
marknaden.  
 
 
(1) Vad är er grundinställning till frågan om en möjlig omreglering 

av marknaden för receptfria läkemedel? 
• Varför? Utifrån vilka grunder? 
• Är det något i dagens marknad som ändå är värt att behålla? 
 
 
(2) Hur tror ni då att denna omreglering kommer att se ut? Hur 

kommer marknaden att förändras? 
• Varför just denna förändring och inte en annan? 
 
 
(3) Hur tycker ni att marknaden borde omregleras/vilken förändring 

vill ni optimalt se? 
• Varför är detta bättre? 
 
 
(4) Om vi ser till den förändring ni tror kommer att ske, hur 

förbereder ni er inför denna? 
• Vad är viktigast för er idag? Varför? 
• Vad gör ni idag, hur ser tidplanen ut, vad väntar ni på och när börjar ni 

agera? 
• När tror ni att en omreglering de facto kommer att genomföras? 
 
 
(5) Ser ni några nya aktörer som kan komma in på en förändrad 

marknad? 
• Vilka aktörer och varför dessa? 
• Hur tror ni att dom förbereder sig? 
• Vilka krav bör ställas av och på dessa? 
 
 
(6) Ser ni att det finns några ställningstaganden (val/motsatser) som 

behöver tas vid en omreglering? 
• Det är svårt att få allt, vad står valen emellan? 
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(7) Hur ser ni på konsumenten? 
• Vem är hon? 
• Vad är viktigt för henne? 
• Hur är er relation till konsumenten? 
 
 
(8) Vad tror ni är viktigt för konsumenten i situationen att handla 

receptfria läkemedel? 
• Varför är dessa faktorer viktiga? 
 
 
(9) Hur kan dessa faktorer uppfyllas i den förändrade marknaden? 
•  
 
 
(10) Finns det några risker som ni ser i och med en förändrad 

marknadssituation. 
•  
 
 
(11) Finns det något ni skulle vilja veta om konsumenten?  
•  
 
 
(12) Är det något vi missat som ni tycker är viktigt? 
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Bilaga 2, Pop-Up-inbjudan och enkät för 
konsumentundersökning 
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Bilaga 3, Artikel i tidningen Konsument Rapport 

 


