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Sammandrag 

 

Den svenska apoteksmarknaden har genom omregleringen 2009 förändrats från ett statligt 

monopol till en öppen marknad med fri etablering och fri konkurrens. Öppnandet av marknaden 

har lockat åtskilliga nya aktörer och antalet apotek på marknaden har växt stadigt. Vågen av 

nyetableringar har orsakat en ökande grad av konkurrens med stagnerande tillväxt, vilket 

resulterat i att många apotek upplevt svårigheter att nå lönsamhet. Med utgångspunkt i det 

turbulenta marknadsläget är studiens syfte att undersöka utifrån vilka villkor som apotek kan 

etableras på den nya apoteksmarknaden. I det teoretiska ramverket presenterar författarna en 

egen modell över etableringsprocessen som ämnar förklara samspelet mellan etableringshinder 

och de marknadsaspekter som ligger till grund för att möta konkurrensen med framgång. Teorin 

testas därefter mot tre, sedan omregleringen, nya aktörer genom en utforskande pilotstudie följt 

av en förklarande fallstudie. De empiriska resultaten visar att marknadens främsta 

etableringshinder är kapitalkrav samt skalfördelar på utbudssidan, vilket delvis grundar sig i 

regleringen av apoteksmarknaden. Kombinationen av hård konkurrens och påfrestande 

regleringar ligger till grund för den dåliga lönsamheten och utmaningarna möts med 

differentiering av verksamheten. Kringverksamhet i form av friskvård och utbud som anpassas 

efter kundsegmentering ger aktörerna möjlighet att attrahera och konkurrera om kunder, trots 

sjunkande tillväxt inom en fragmenterad industri. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ingenstans inom OECD-länderna har en apoteksmarknad gått från ett nationellt heltäckande 

monopol till en fri marknad med balanserad aktörsstruktur (SOU 2008:4, s. 24). Godkännandet 

år 2009 av regeringens proposition att omreglera den svenska apoteksmarknaden, utgjorde 

således en stor händelse i farmaceutisk historia. Omregleringen omfattade ett uppbrott och 

utförsäljning av statliga Apoteket AB:s monopol i syfte att utforma en marknad med fri etablering 

och fri konkurrens. Enligt utredningen var motivet att åstadkomma effektivisering, bättre 

tillgänglighet och sänkta konsumentpriser på läkemedel, samtidigt som en säker 

läkemedelshantering kunde säkerställas utan att kostnaderna för det allmänna skulle öka (SOU 

2008:4 s.23). Vid tiden för omregleringen hade Sverige den lägsta apotekstätheten i Europa och 

även lägst marginaler (SOU 2008:4 s.23), något man hoppades skulle förändras. 

Till följd av omregleringen såldes två tredjedelar av alla statliga apotek ut till åtta nya aktörer 

(Balgård 2011, s.23). Medan den svenska marknaden hade omfattat 870 öppenvårdsapotek år 

2006 i Apoteket AB:s regi, fanns det vid årsskiftet 2012-13 istället 1274 apotek etablerade, en 

ökning med cirka 46 % (SOU 2008:4 s. 35). Av dessa tillhörde 375 Apoteket AB, 28 stycken var 

privata oberoende apotek och övriga ingick i olika kedjekonstellationer (Sveriges apoteksförening, 

2012, s.5). Trots den ökande apotekstätheten började dock rapporter redan 2011 uppvisa tecken 

på att apoteksmarknaden hade svårt att visa lönsamhet och att marknaden var på väg mot en 

stagnation (Balgård, 2011 s.23). Trots att runt 120 nya apotek etablerades, ökade bara den totala 

omsättningen marginellt (Orring, 2012). 

Sveriges apoteksförening anser idag att apoteksmarknaden visserligen är omreglerad men långt 

från avreglerad. Den är fortförande så reglerad att det förhindrar positiv utveckling. En kritisk 

faktor som pekas ut är hur apoteken ersätts ekonomiskt. Prissättning av receptbelagda läkemedel 

sätts via statlig reglering och ersätts av Tandvårds och läkemedelsförmånsverket med låga 

marginaler vilket resulterat i att många apoteks ekonomi är mycket ansträngd. Små entreprenörer 

är de som har svårast att klara de ekonomiska utmaningarna (Sveriges apoteksförening, 2012 s.7). 

 

1.2 Vinst och förändringar i marknaden 

I samband med omregleringen gjordes det även möjligt att sälja OTC-produkter utanför 

apoteken. OTC, eller "over the counter", innebär läkemedel som inte behöver recept för att 

hämtas ut, där vanliga exempel är Alvedon och Ipren (Janusinfo, 2013). Handeln med dessa 

receptfria läkemedel är därmed hårt utsatt för konkurrens och en stor del av den receptfria 

omsättningen säljs idag via dagligvaruhandeln (Sveriges apoteksförening, 2012, s.16). 

Dock har fortförande enbart apotek tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel, vilka utgör ungefär 

75 % av öppenvårdsapotekens omsättning. Det innebär att apotekens verksamhet till stor del blir 

beroende av förskrivarna, det vill säga läkare som ställer ut recept till sjuka. Således blir 

receptmarknaden en variabel utanför apotekens kontroll, samtidigt som priserna regleras av 

staten. (Sveriges apoteksförening, 2012 s 16) 
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Från början avsåg regeringen att apoteken skulle få betalt för sin rådgivning, något som dock inte 

infriades. Denna aspekt tillsammans med krympande vinstmöjligheter har gjort att allt större 

fokus hamnat på att sälja andra varor än traditionella apoteksvaror, en utveckling som 

farmaceuter uttryckt oro över. Vidare menar Balgård att entreprenörer däremot har fått möjlighet 

att prova nya modeller och utveckla apoteksverksamhet även om det samtidigt finns relativt få 

enskilda oberoende aktörer på apoteksmarknaden (Balgård, 2011 s 23). 

Trots apotekens försvagade läge har endast ett antal små apotek gått i konkurs och generellt har 

konkurserna varit få.(Sveriges apoteksförening, 2012, s. 24) Samtidigt hårdnar konkurrensen och 

konsolidering förutses där kedjorna blir färre och vissa apotek inte kommer överleva (Sveriges 

apoteksförening, 2012, s.23). 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Sedan apoteksmarknadens omreglering 2009 har det skett förhållandevis få statliga utredningar 

med utgångspunkt i hur marknaden förändrats (Hartman, 2011, s.3). En del privat forskning har 

bedrivits, men utifrån vad vi hittat, ingenting som rör möjligheten att etablera nya apotek på den 

hårt konkurrensutsatta marknaden. Med bakgrund i målsättningen att öppna marknaden för fri 

etablering och fri konkurrens har vi valt detta som område för vårt bidrag till forskningen. Den 

kraftiga procentuella ökningen av apotek gör ämnet intressant, speciellt i relation till de sjunkande 

vinstmöjligheterna. 

Syftet med vår studie har därmed varit att undersöka på vilka villkor etablering kan ske med 

utgångspunkt i inträdesbarriärer och inverkande konkurrensmässiga marknadsaspekter. Detta har 

gjorts genom att analysera hur både kedjor och enskilda aktörer påverkas och utformar sin 

strategi vid förvärv eller nyetablering av nya apotek. Vår utgångspunkt har legat i villkoren för 

etablering, genom att dels utreda de inträdesbarriärer som existerar, samt förstå de 

marknadskonkurrensmässiga resonemang som förs under etableringsprocessen. 

För att uppnå vårt syfte har vi intervjua respondenter som representerar tre av marknadens nya 

aktörer och analysera vilka villkor som är avgörande för att bedriva en framgångsrik 

etableringsprocess av apotek. 

 

Studiens forskningsfråga lyder; ”På vilka villkor kan etablering ske på den nya svenska 

apoteksmarknaden?”, och avgränsas utifrån hur inträdesbarriärer och konkurrensmässiga 

marknadsaspekter påverkar etableringsprocessen. 
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2. METOD 

Följande avsnitt ämnar presentera och motivera bakgrunden till vårt val av forskningsmetod. Inledningsvis 
beskrivs hur vi resonerat kring val av metod för datainsamling, därefter bakgrunden till vilka aktörer vi valt att 
undersöka, samt hur vi operationaliserat studien med hänsyn till bakomliggande syfte. Slutligen följer en kritisk 
diskussion av vårt tillvägagångssätt. 

2.1 Val av metod: 
För att besvara vårt syfte, att utforska villkor för apoteksetablering, att har vi bedrivit forskning i 

två faser av innehållsanalys, båda med utgångspunkt i kvalitativ forskningsmetod. Vår 

datainsamling har skett genom intervjuer, vilket föranleder vårt val att nyttja innehållsanalys då 

detta är rekommenderat för data som bygger på kommunikation (Östbye et al. 2004). Eftersom vi 

inte funnit tidigare studier som varken behandlar hinder eller etableringsprocessen för apotek på 

den nya apoteksmarknaden har vi antagit en induktiv ansats. Denna utgångspunkt är vald i akt 

och mening att kunna härleda slutsatser om hur apoteksetablering fungerar utifrån våra empiriska 

observationer och själva tillvägagångssättet rekommenderas exempelvis av Elo et al. i “The 

quantitative content analysis process” (2007), särskilt då lite eller ingen tidigare forskning finns att 

tillgå. 

Figur 1: Översikt över studien: 

 

2.2 Pilotstudie och Fallstudie 
Som kan beskådas i figur 1 är studien uppdelad i två delar. Fas 1 består av en pilotstudie där vi i 

linje med explorativ undersökningsmetod utfört en djupintervju (ostrukturerad) med en 

respondent, den enskilda privata aktören Apoteksamariten. Pilotstudien gjordes med anledning 

att samla in generell information och ge oss en förståelse för vilka etablerings- och 

konkurrensförhållanden som föreligger på den nya apoteksmarknaden. Eftersom en 

etableringsprocess kan innefatta ett flertal aspekter kunde vi utifrån pilotstudien identifiera 

huvudområden att fokusera på inför fallstudien som utgör Fas 2. Detta gav oss delvis möjlighet 

att ställa mer djupgående frågor, men även en grund för att avgränsa och göra det teoretiska 

ämnesområdet mer välgrundat, en metod som föreslås av Saunders et al. (2012, s.377) när 

explorativ metod används. 

Fas 2 av vår studie bygger på en fallstudie som utformats utifrån resultatet av Fas 1. Fallstudien 

omfattar tre aktörer och har utförts genom semi-strukturerade intervjuer där vi sökt skapa oss en 

djupare förståelse av ämnet. Dessa utfördes enligt modellen för en förklarande studie (Saunders 

et al. 2007, s.377) där målet var att förstå förhållandet mellan aktörernas handlingssätt och 

marknadens krav. Saunders et al (2007, s.144-146) påvisar fördelarna i att utföra flera olika 

fallstudier för att öka graden av generalisering av studiens resultat, vilket föranleder vårt val att 

intervjua tre aktörer. 
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2.3 Val av respondenter: 
Översikt över studiens respondenter samt metod för datainsamling kan beskådas i figur 2. 

Studiens respondenter har valts utifrån ett ändamålsurval, där vi begränsat oss till tre aktörer som 

finns representerade inom Uppsala kommun. Eftersom vi undersöker både kedjor som finns 

representerade över hela landet och enskild aktör som endast finns i Uppsala, fastställdes denna 

geografiska avgränsning under planeringsfasen för att öka aktörernas likhet och således göra 

inhämtad data mer jämförbar och avgränsad. 

För att besvara vårt syfte att utreda hur etableringsprocessen för nya apotek ser ut, har vi 

intervjuat lämpliga företrädare från företag som representerar tre av de fyra huvudformer under 

vilka apotek drivs på apoteksmarknaden.  

Figur 2: Översikt över studiens respondenter 

 

*Etablerare på Kronans Droghandel: Med andra ord arbetar F. Wändel på huvudkontoret med 

etableringsstrategi för nya apotek. 

**Tillsatt chef för Apoteket “Uplands Vapen”, som ägs genom Apoteksgruppen. Abdallah är tillsatt chef då 

apoteket just nu befinner sig ute till försäljning. 

2.3.1 Företagsurval 
De företag som valdes ut för intervjuer, blev utifrån rekvisitet att de företrädde en unik 

ägandeform följande: 

1) “Apotekssamariten”; ett enskilt privatägt apotek i centrala Uppsala, som startades efter 

avregleringen av två lokala entreprenörer. (Uppsalas enda enskilda privatdrivna apotek). 

2) Kedjan “Kronans Droghandel”, som ägs av det privata aktiebolaget KD-Oriola. Efter 

fullbordat köp av den konkurrerande kedjan Medstop, blir de Sveriges tredje största apotekskedja 

(Wändel, F., intervju 23/5-13). 

3) “Apotek Uplands-Vapen”; ett apotek i centrala Uppsala som ägs genom Apoteksgruppen. 

Målsättningen är att sälja apoteket till en enskild ägare, men då försäljning ännu inte skett har R. 

Abdallah tillsatts som apotekschef. Apoteksgruppen förvärvade sina apotek vid omregleringen 

och har som mål att sälja ut samtliga till enskilda aktörer för att därefter agera centralorganisation. 
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I bilaga 1 redovisas samtliga aktörer på den svenska apoteksmarknaden, vilket kan ge en god 

överblick. KD-Oriolas uppköp av Medstop avhandlas även i korthet. Bilaga 2 redovisar vilka 

typer aktörer som marknaden omfattar. 

Med ovan redovisat urval exkluderas ägandeformen statlig kedja, vilken endast omfattas av 

Apoteket AB. Detta val grundar sig i att kedjans tidigare dominerande ställning samt utförsäljning 

av apotek i samband med omregleringen, vilket enligt oss gör Apoteket AB olämplig som 

respondent. 

 

2.3.2 Respondenter 
För att undersöka företagens förhållande till etableringshinder och var det av största vikt att vi 

fick prata med en person som kunskapsmässigt kunde företräda företaget i fråga. Eftersom de tre 

aktörerna skiljer sig åt, har således studiens respondenter olika befattningar. Från 

Apotekssamariten intervjuade vi grundarna, tillika ägarna, Kristina Fritjofsson, affärsansvarig VD 

och Anna Eriksrud, vice VD och legitimerad apotekare. Eftersom de startat Apotekssamariten 

från grunden lämpade de sig väl som intervjuobjekt. Vi valde även att låta vår pilotstudie utgå 

från en djupintervju med duon, då deras etableringsprocess gav oss ett helhetsperspektiv av 

marknaden som vi kunde bygga vår intervjufråge- och teorigrund utifrån inför Fas 2. På Kronans 

Droghandel, en stor centralstyrd kedja, var det lämpligast att prata med Fredrik Wändel från 

huvudkontoret som var engagerad i etableringsprocessen av nya apotek. Vår tredje respondent, 

Rachelle Abdallah, var vid studiens genomförande chef för apotek “Uplands Vapen” som ingår i 

kedjan “Apoteksgruppen”. Apoteksgruppen är en statligt initierad organisation som 

förnärvarande befinner sig i ett läge där de säljer ut sina apotek till småföretagare vilka sedermera 

driver enskilda apotek i privat regi med centralt stöd genom Apoteksgruppen. I denna uppsats 

definierar vi Apoteksgruppen som ett statligt aktiebolag på grund av dess komplicerade 

ägarförhållande där staten fortfarande är de del sedan omregleringen. Då Uplands Vapen ännu 

inte var sålt agerade R. Abdallah tillsatt chef. Även om optimalt hade varit att intervjua en 

respondent som köpt ett apotek i Apoteksgruppen visade det sig efter intervjun att de svar vi fick 

från R. Abdallah var fullkomligt tillräckliga utifrån syftet sett, med undantag av bakgrund till 

apoteksköp, vilket endast en ägare hade kunnat ge oss. 

 

2.4 Skapande av intervjufrågor 
Inför pilotstudien i Fas 1 förbereddes en ämnesgrund att ställda öppna frågor utifrån, något som 

djupintervjuer lämpar sig bra för. Intervjun utfördes på ett sätt som tillät respondenterna att 

berätta och reflektera utefter vår ämnesgrund. Utifrån resultatet utarbetade vi ett standardiserat 

frågeformulär som användes under Fas 2 (se bilaga 3) via semi-strukturerade intervjuer. Genom 

detta förfarande kunde vi säkerställa att frågorna var väl anknutna till vår teorigrund, som tillika 

anpassats efter pilotstudien. Genom att göra semi-strukturerade intervjuer fick vi möjlighet att 

ställa ett större antal komplexa frågor och dessutom variera ordningen i vilken de ställdes. Vi 

ställde även öppna följdfrågor som anpassades efter respondenten, något som Saunders et al 

(2007, s.381) rekommenderar när respondenterna skiljer sig åt. 
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2.5 Genomförande av intervjuer 
Hela undersökningen genomfördes under maj 2013 och föregicks av kontakt med varje 

respondent där bland annat förberedande information delgavs. Intervjun med Apotek Uplands 

Vapen och de två med Apotekssamariten skedde på tider och platser som de själva fick välja, 

medan Kronans Droghandel intervjuades via telefon. Samtliga intervjuer tog mellan 40 - 60 

minuter och spelades in efter bekräftat samtycke från respondenten. Intervjuerna utfördes med 

båda uppsatsförfattare närvarande, där en av oss agerade intervjuledare och den andra tog 

huvudanteckningar. Intervjuerna har därefter transkriberats, och bearbetats genom en 

sammanfattning utifrån anteckningar och transkription. Dessa har därefter lästs igenom och 

kompletterats för att få fram meningsbärande uttalanden och uppfattningar. Under samtliga 

intervjuer har vi strävat efter att ha ett intervjuklimat där respondenten varit under så lite press 

som möjligt och öppnat för en dialog där vi givit motparten möjlighet att själv reflektera över de 

svar man ger. Anledningen till detta är att det stimulerar till en intervjuupplevelse där den 

intervjuade själv kommer till insikt om förändringar eller annan information som bidrar till 

kvaliteten på vår datainsamling (Saunders et al. 2012, s. 372-380, 386). 

2.6 Metodkritik 
En svaghet med intervjuerna är att vi inte kunnat använda ett unisont upplägg, då exempelvis 

intervjuerna med Apotekssamariten fördes med två personer samtidigt och Kronans Droghandel 

intervjuades per telefon. För att motverka detta har vi nyttjat ett standardiserat frågeformulär för 

att göra intervjuerna mer homogena och ställt följdfrågor för att få fram särskilda resultat. 

På grund av tidsramen och möjlighet till access begränsades fallstudien till en undersökning av tre 

typer av aktörer på apoteksmarknaden och endast ett företag av varje typ intervjuades. Vi hade 

kunnat intervjua fler aktörer eller triangulera information från flera källor för att kontrollera 

pålitligheten i den data vi extraherat, exempelvis genom att göra en enkätstudie och på så vis även 

undersöka en bredare grupp (Saunders et al s.179, 2007). Dock anser vi att djupet i de frågor vi 

ville besvara innebar att en fallstudie lämpade sig bättre än enkät, och att vi utifrån de liknande 

svar vi erhållit bör ha erhållit pålitlig data. 

För att mäta reliabiliteten av en undersökning ställer man enligt Saunders et al (2007) frågan 

huruvida samma resultat skulle uppnås om den genomfördes på nytt. Under studiens gång har vi 

upplevt en hög grad av öppenhet och svarsbenägenhet under intervjuerna, vilket tillsammans 

med val av tidpunkt och plats skapat förutsättningar för pålitliga svar. En risk var att vår 

pilotstudie skulle kunna påverka oss som intervjuledare att ställa vinklade frågor i akt och mening 

att få ut det svar vi ville nå, så kallad bristande neutralitet. Denna risk har vi tidigt förebyggt 

genom att standardisera vårt frågeformulär (Saunders et al s.382-384, 2007). 

Vad gäller generalisering av intervjuresultaten anser vi att begränsningen att undersöka utifrån 

Uppsala kommun ger oss möjligheten att dra intuitiva slutsatser om hur hela den svenska 

marknaden ser ut. Pilotstudien har även hjälpt oss knyta välgrundad teori till vår empiriska 

utredning. Dock vill vi påpeka att för att få en helt pålitlig bild av den svenska marknadens 

helhet, krävs en mycket större undersökning med fler respondenter, vilket vi inte haft möjlighet 

till utifrån tid- och geografisk begränsning. Således kan generaliserande slutsatser dras utifrån hur 

Uppsalaregionen fungerar. 
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För att kritiskt pröva en utrednings validitet utgår man ifrån huruvida undersökningen givit 

möjlighet att utforska ämnet utifrån olika vinklar och om man faktiskt undersökt det man avsett 

undersöka (Saunders et al s. 157, 384). Med bakgrund i pilotstudien och vår noggranna metod för 

att ta fram lämpliga frågor anser vi att vi uppfyller dessa kriterier. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt avhandlas den teoretiska grund utifrån vilken vi sedermera analyserar våra empiriska resultat. 

Initialt etableras avsnittets struktur samt hur teorierna förhåller sig till varandra, varefter vi redogör för 

grundläggande kedjeteori och Porters femkraftsmodell med fördjupning inom etableringshinder. Slutligen avhandlas 

de marknadsaspekter som enligt vår pilotstudie visat sig vara relevanta att undersöka. 

3.1 Sammanfattning av teoretisk modell 
Med utgångspunkt i vårt syfte, att analysera på vilka villkor ett apotek kan etableras på den nya 

apoteksmarknaden, har vi skapat en teoretisk modell för att illustrera etableringsprocessen i tre 

steg. (Se figur 3.) Steg ett behandlar aktörstypisk teori, då förutsättningar och målsättning skiljer 

sig markant mellan exempelvis en kedja, ett enskilt företag eller en entreprenör. Vidare täcker steg 

två de hinder som föreligger en fungerande verksamhet i form av etableringshinder, exempelvis 

statliga regleringar och tillgång till distributionskanaler. Teorin utgår från fördjupningar i av de 

etableringshinder som presenteras under "Hot från nya aktörer” i Porters femkraftmodell. Steg 

tre omfattar Porters resterande fyra krafter, samt de marknadsaspekter som bör beaktas under 

etableringsprocessen. Samspelet mellan dessa tre bygger på de konkurrensförhållanden som 

föreligger på apoteksmarknaden och deras förhållningssätt till varandra förklaras närmare i 

analysen. Den teoretiska modellen utarbetades utifrån pilotstudien och ligger till grund för 

analysen av empirin. 

Figur 3: Teoretisk modell över apoteks etableringsprocess 

  

3.2 Företagskedjor 

En företagskedja definieras som “ett antal enheter som drivs under ett gemensamt varumärke och säljer 

samma typ av varor”. Kedjors styrka ligger i deras skalfördelar, vilket innefattar möjlighet till bred 

marknadsföring, hög igenkänningsgrad av varumärke, storskaliga inköp och det upplevda värde 

som konsumenter förknippar med tidigare besök av kedjans enheter (Bradach, J., 1998, s.1-5). 

Kedjeverksamhet som drivs på en mogen marknad tenderar att nå en gräns där bland annat 

konkurrens och prissänkningar skapar svårigheter till intäktsökning per butik. Således skiftar 

företagsledningens fokus till expansion, genom att utöka antalet butiker. I boken “Franchise 

Organizations” (s.7, 1998) beskriver J. Bradach att den geografiska placeringen av nya enheter 

alltid kommer vara av största vikt, så länge rekvisitet uppfylls att branschen karaktäriseras av 

kundens krav på enkel tillgänglighet till butiken. 



Carl Bergild & Hannes Hermansson  Kandidatuppsats, VT 2013 

14 
 

3.3 Företagsägda butiker och Franchise 
Inom kedjor kategoriseras enheter utifrån hur de styrs, där vanligast förekommande är 

“företagsägda” butiker och “franchise”-butiker. En företagsägd enhet drivs av en tillsatt 

butikschef som agerar på konventionellt vis utifrån företagsledningens direktiv, medan en 

franchisebutik ägs av en självständig part som erhållit rättigheten att driva verksamhet under 

kedjans varumärke. Vanligast är att en franchisetagare avtalat om att följa vissa riktlinjer (för att 

exempelvis bibehålla kvalitet och varumärkets styrka) och åtagit sig att betala royalty till företaget, 

ofta bestående av en procentsats av enhetens omsättning. Franchise beskrivs som fördelaktigt då 

ägaren är mer benägen att lyssna på lokal efterfrågan och optimera sitt utbud därefter (Bradach, 

J., 1998, s.4-6). 

 

Figur 4: Porters femkraftsmodell 

 

3.4 Porters femkraftsmodell 
Porter presenterar ett ramverk för att bedöma en marknads attraktivitet, och menar vidare att 

oavsett bransch är de underliggande krafterna desamma. Krafterna formar branschens struktur 

och avgör förutsättningarna för aktörerna på marknaden. Ju starkare krafterna är desto mer 

pressas lönsamheten i en bransch. De fem krafterna benämns som kunders förhandlingskraft, 

leverantörers förhandlingskraft, hot om substitut, intern konkurrens mellan befintliga aktörer och 

hot från nya aktörer, vilket åskådliggörs i figur 4. Nedan presenteras de fem krafterna, med en 

fördjupning i de inträdesbarriärer som presenteras i samband med den femte kraften "Hot från 

nyetableringar". (Porter, 2008, s 39-41) 

3.4.1 Leverantörers förhandlingskraft 
Starka leverantörer kan pressa inköpspriser för aktörer på marknaden och därigenom orsaka lägre 

marginaler. Följande är fall då leverantörerna har stor makt: 

 Marknaden för leverantören är mer koncentrerad än den för aktören. På så sätt är 

aktörerna beroende av viss leverantör medan leverantören är relativt oberoende av 

enskilda aktörer. 
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 Leverantören inte är särskilt beroende av en specifik bransch utan levererar varor till 

många olika branscher. 

  Det är mycket kostsamt att byta aktör, bakomliggande anledning kan variera. 

 Leverantörer erbjuder en bredd av olika produkter och blir därmed inte beroende av viss 

kunds sortiment och kan lätt hitta andra kunder. 

 Substitut saknas. 

 Leverantör kan hota att integrera verksamhet ett led framåt. Exempelvis kan en 

producent välja att sälja direkt till konsument och därmed kringgå mellanled. 

(Porter, 2008, s 50-52) 

3.4.2 Kunders förhandlingskraft  
Om kunderna har stor makt kan de pressa marginaler och öka konkurrensen. De har ofta 

möjlighet att spela olika aktörer mot varandra eller så kan det finnas en skev maktbalans i 

affärsrelationen. Kraften blir extra stark då kunderna är priskänsliga. 

Följande är fall då kunden har stor makt: 

 Där det finns ett fåtal starka aktörer som gör omfattande köp i branscher där fasta 

kostnader är stora. 

  Produkterna har hög grad av standardisering och kunderna kan lätt hitta liknande 

produkter på annat håll. 

 Kunder kan byta leverantör/återförsäljare till låga eller obefintliga kostnader. 

 Kunder kan hota med att tillverka varorna själva och därmed göra sig oberoende. 

(Porter, 2008, s 52-55) 

3.4.3 Hot från substitut 
Vidare utgör substitut en risk att kunderna väljer andra produkter om priserna är för höga eller 

om de substituerande produkterna anses bättre. För att detta ska utgöra hot krävs att det finns 

substitut som kan tillgås utan större nackdel för kunden. Vidare är hotet extra stort i följande fall. 

 Det finns en stor kostnadsfördel i att byta till substitutprodukten. 

 Kostnaderna för att byta produkt är låga eller obefintliga. 

(Porter, 2008, s 55-56) 

3.4.4 Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Porters mest centrala kraft utgör konkurrensen mellan befintliga aktörer och hur effektfullt de 

kan konkurrera med varandra. En intensiv konkurrens driver ner lönsamheten i branschen. 

Denna kraft blir extra stark i fall då: 

 Det finns många aktörer av samma storlek. 

 Det finns ett högt engagemang för den enskilda marknaden hos de olika aktörerna. 

 Aktörerna på en enskild marknad har svårt att läsa av och bedöma de andra aktörernas 

signaler. 

(Porter, 2008, s 56-59) 
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3.4.5 Hot från nyetableringar 
Hotet från nyetableringar beskrivs som beroende av inträdesbarriärer. Inträdesbarriärer är en 

fördel som en etablerad aktör har gentemot nya aktörer. Ju lägre inträdesbarriärerna är desto 

lättare är det för nya aktörer att etablera sig och på så sätt öka konkurrensen, vilket driver ned 

lönsamheten.  

(Porter, 2008, s 41-44) 

 

3.5 Etableringshinder 
I ramverket gör Porter en fördjupande klassificering av sju olika inträdesbarriärer. 

Inträdesbarriärer kommer vidare att benämnas etableringshinder. 

1. Skalfördelar på utbudssidan 

Beror på aktörer genom sin storlek kan producera eller köpa varor till en lägre kostnad än de små. 

Det kan även vara att de kan använda sin infrastruktur på ett bättre på grund av sin storlek och 

på sätt minska kostnaden per produkt. 

2. Skalfördelar på efterfrågesidan 

Uppkommer när efterfrågan ökar ju fler kunder aktören har.  Ett exempel är Ebays kunder som 

vill annonsera på just Ebay eftersom det redan stora antalet annonsörer lockar fler köpare. 

3. Kundens kostnad för byte av aktör 

Innebär att kostnaderna för att byta aktör är så stora att det förhindrar kunden från byte. Det kan 

exempelvis bero på att gemensam infrastruktur byggts upp. 

4. Kapitalkrav 

Innebär att det krävs en stor tillgång till kapital för att kunna konkurrera på marknaden. Det 

handlar inte enbart om de investeringar som krävs för att kunna driva verksamheten, utan 

innefattar även bland annat förluster i startskedet och krediter. 

Porter pekar dock på vikten att inte överskatta detta hinder, eftersom goda vinstutsikter och en 

fungerande kapitalmarknad kan skapa incitament för investerare att hjälpa en aktör överkomma 

hinder i form av bristande kapital. 

5. Kostnadsfördelar oberoende av storlek 

Oavsett storlek kan det finnas kostnadsfördelar som redan etablerade aktörer har gentemot andra 

aktörer. Det kan röra sig om kunskap eller "know how" som etablerats under lång tid och som 

kan vara dyrt att införskaffa. Det kan även handla om etablerade varumärken eller en mycket 

förmånlig lokalisering. 

6. Access till distributionskanaler 

En produkts väg från produktion till kund kan innefatta många olika distributionskanaler. En 

försvårad eller ojämlik access till detta kan innebära stora nackdelar. Exempelvis har ofta 
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etablerade varumärken en given plats i affärernas hyllor medan nya aktörer har betydligt sämre 

tillgång till bra hyllplacering. 

7. Statliga regleringar 

Statliga regleringar kan sättas upp och på olika sätt försvåra inträde för aktörer. Det kan innefatta 

såväl direkta hinder som staten genomför men även effekter av en viss reglering. Statliga 

regleringar kan även underlätta för aktörer genom exempelvis subventioner. En denna typ av 

barriär innebär att vissa aktörer kan diskrimineras gentemot andra, beroende på hur lagen 

utformas. 

 (Porter, 2008, s 44-48) 

3.6 Marknadssegmentering & differentiering 

Utifrån vår pilotstudie har marknadsteori valts ut som ämnar ligga till grund för analysen av 

empirins fallstudie. Valet av teori härrör ur de marknadsaspekter som är betydande för etablering 

av apotek. 

3.6.1 Marknadssegmentering och nischer 
En marknad kan med fördel delas in i olika segment utefter kunders behov och efterfrågan. 

Genom så kallad “marknadssegmentering” kan en aktör anpassa produkter och tjänster efter 

utvalda kundgruppers efterfrågan på stora och svårangripliga marknader (Tynan et al. 1987, 

s.301-305). Genom att "isolera" en bit av marknaden kan en aktör aktivt förändra och utveckla 

sin verksamhet för att optimera det man erbjuder en- eller flera kundgrupper, både sälj- och 

marknadsföringsmässigt och sedermera vinna konkurrensfördelar mot sina konkurrenter (Jobber 

et al. 2009, s.108-117). Enligt Kotler et al. (2005) kan man ytterligare dela upp segment genom att 

“nischa” sin verksamhet mot ännu mer specifika kundgrupper och på så vid skräddarsy sitt 

erbjudande. 

För att strukturera upp bilden av marknadssegment utgår man vanligtvis från fyra typer av 

kundsegmentering. Dessa inkluderar exempelvis; 

– Geografisk segmentering; Marknaden bryts ner i regioner som kan bestå av allt ifrån världsdelar till 

städer eller bostadsområden. 

– Demografisk segmentering; Grupper delas in efter variabler såsom ålder, kön, utbildning, läggning, 

religion, etnicitet m.m. 

– Psykografisk segmentering; Indelning sker efter klass, livsstil eller personlighet. 

– Beteendesegmentering; Med utgångspunkt i kundens kunskap, attityd eller reaktion på produkten 

grupperas segmentet efter exempelvis vid vilket tillfälle produkten ska användas eller kundlojalitet 

m.m. (Kotler et al. 2005, s.398-407) 

Vilka typer av kundsegment som teori utgår ifrån kan skilja sig en aning, dock är de fyra ovan de 

mest frekvent förekommande segmenten och nämns även av Tynan et al. (1987, s.306), som 

sammanlagt föreslår sju variabler och av Jobber et al. (2009, s.110), som dock använder 3 

huvudkategorier och delar in undersegment därefter. 
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3.6.2 Differentiering & Industriers förhållande till konkurrensfördelar 
Konsumenter är ständigt på jakt efter den produkt som ger mest värde för pengarna. För att 

således fånga nya kunder och behålla befintliga måste företag förstå hur köpprocessen ser ut för 

en typisk kund på marknaden och hur relationen ser ut mellan pris och de fördelar produkten ger. 

Därigenom har man möjlighet att differentiera (anpassa) sitt utbud för att skapa större värde för 

konsumenten, och på så vis skapa konkurrensfördelar. (Jobber et al., 2009, s.237) De vanligaste 

formerna av differentiering brukar göras beträffande produkt (den fysiska varan), service (allt som 

omger produkten), personal (professionella anställda) och image (varumärke)(Kotler et al. 2005, 

s.421, 424-428). 

Olika typer av industrier erbjuder olika möjligheter till differentiering och på vissa marknader 

förekommer begränsade möjligheter. I “Principles of Marketing” förmedlar Kotler et.al. (2005) 

en matris som konsultfirman “the Boston Consulting Group” använder för att beräkna möjlighet 

till differentiering. (Se figur 5). 

Figur 5: BCGs matris över marknadsdifferentiering 

 

I matrisen åskådliggörs fyra typer av marknader beroende på relationen mellan antalet möjligheter 

att skapa konkurrensfördelar jämte hur stark fördelen är (Kotler et al s. 421, 2005). 

De fyra typerna är; 

Volymindustrier kännetecknas av få men stora konkurrensfördelar. Ofta förknippas lönsamhet med 

hur stor marknadsandel företaget i fråga har. 

Dödlägesindustrier består ofta av gamla industrier, exempelvis stålindustrin. De kännetecknas av få 

möjligheter till differentiering där dessa även ger liten inverkan. 

Fragmenterade industrier erbjuder bred möjlighet till differentiering, men där dessa ofta ger liten 

inverkan. Inom dessa industrier påverkas sällan lönsamheten av företagets marknadsandel. 

Specialiserade industrier omfattar många möjligheter till differentiering som också ger starka fördelar. 

(Kotler et.al. 2005, s.423) 
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3.6.3 Köpbeteende utifrån kundsegmentering 
Förutom uppdelningen efter konsumentsegmentering studeras även specifikt utmärkande 

beteende hos kunder, där vi valt att fördjupa oss i köpbeteende. I “Principles of Marketing” 

påvisar Kotler et. al.(2005) att man utifrån en blandning av pris och service och 

kundkaraktärisering identifierat fyra segment av köpbeteende vid en undersökning av ett företags 

kundsegmentering. Företaget i fråga erbjuder en produkt som bygger på pris och service. 

Följande typer av kundgrupper kunde fastställas: 

– Programmerade köpare: Produkten är oviktig för köparen men inhandlas per rutin. Kunden betalar 

fullt pris och accepterar underlägsen service. 

– Relationsköpare: Produkten är ganska viktig för köparen och de vet vad konkurrenter erbjuder. 

Dock föredrar de att handla från företaget i fråga så länge priset är någorlunda 

konkurrenskraftigt. 

– Transaktionsköpare: Produkten är mycket viktig för köparen och denne är priskänslig och kräver 

service. De känner till vad konkurrenter erbjuder och kan tänka sig byta leverantör för att få 

bättre pris, även om detta betyder aningen sämre service. 

- “Bargain Hunters”: Produkten är mycket viktig och de kräver högsta rabatt och högsta service. 

De känner till konkurrenter, förhandlar så hårt de kan och byter leverantör om de är missbelåtna. 

(Kotler et. al. 2005, s.445) 

 

3.7 Sammanfattning av teori 

Det presenterade teoretiska ramverket avser med utgångspunkt i figur 3 möjliggöra en 

förklarande analys av utefter vilka villkor som apotek kan etableras på den nya 

apoteksmarknaden. Eftersom vår pilotstudie identifierade både etableringshinder och 

marknadsaspekter som påverkar etableringsprocessen har vi presenterat teorier som berör båda 

dessa områden. Konkurrens är en betydande faktor på marknader med stagnerande tillväxt och 

företag som tar hänsyn till rådande marknadsläge redan vid etablering har många möjligheter att 

skapa ett framgångsrikt apotek. Då konkurrens är ett brett begrepp och teorin kring hur en 

marknad påverkas omfattande, har vi efter bästa förmåga begränsat oss till de aspekter som kan 

ge avsevärd påverkan vid etablering, speciellt inom marknadsmodeller. Beslutet att studera 

segmentering och differentiering grundar sig i relationen till geografisk position av apoteket, då 

detta av uppenbara skäl inte kan ändras i efterhand. Det teoretiska urvalet gjordes delvis före 

pilotstudien och har därefter komprimerats för att bli mer relevant vid analys av empirin. 
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4. AKTÖRERNA PÅ APOTEKSMARKNADEN 
 

4.1 Pilotstudie: Apoteksamariten 
Inledningsvis genomförde vi en pilotstudie för att utreda vilka aspekter som var särskilt viktiga 

för att lyckas vid etablering av apotek. Det skall återigen nämnas att pilotstudien bidragit som 

utgångpunkt till tidigare behandlad teori. Utifrån en djupintervju med Apoteksamariten fann vi 

följande;  

Apoteksmarknadens låga marginaler och konkurrens har skapat en situation där det krävs någon 

form av kringverksamhet utöver traditionell apoteksverksamhet för att överleva som aktör. Det 

innebär att inte bara etableringshinder behöver övervinnas för en lyckad etablering, utan att det 

ytterligare bör finns en kompletterande strategi som innefattar någon form icke-traditionell 

apoteksverksamhet.  Som exempel nämns att erbjuda vaccinationer eller blodprov på plats. 

Dessutom krävs någon form av riktad marknadspositionering för att lyckas med en bra 

etablering, exempelvis geografisk plats för apoteket eller inrikning mot kundgrupp (Eriksrud, 

Fritjofsson, intervju, 2013-05-03). 

 

4.2 Fallstudie: Apoteksamariten 

4.2.1 Bakgrund 
Apoteksamariten grundades av de två entreprenörerna Anna Eriksrud och Kristina Fritjofsson i 

samband med apoteksmarknadens omreglering. Båda har en gedigen bakgrund i 

läkemedelsbranschen där Anna Eriksrud i grunden är ekonom och Kristina Fritjofsson utbildad 

apotekare. När omregleringen genomfördes lockades Kristina av att etablera ett apotek och 

kontaktade Anna som hon lärt känna under sin tid i läkemedelsbranschen. Tillsammans startade 

de Apoteksamariten med affärsidén att utvidga verksamheten till att innefatta friskvård. 

Apotekets koncept är nu att driva friskvård- och öppenvårdsapotek under samma tak (Eriksrud, 

Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

4.2.2 Etableringshinder 
En förutsättning för att starta Apoteksamariten var att täcka det kapitalkrav som krävdes för 

nödvändiga investeringar. Då banker ställde sig skeptiska till finansiering blev det en lång och 

osäker process utan garanti för att de skulle lyckas. Vändpunkten blev då det statligt ägda 

investeringsföretaget ALMI ställde sig positiva till att gå in med kapital, vilket medförde att även 

banker vågade ställa sig bakom Apoteksamariten. Eriksrud och Fritjofsson påpekar att faktumet 

att de var intresserade av en förhållandevis liten summa pengar medförde svårigheter då de var 

tvungna att ta fram detaljrikt material för hur verksamheten skulle se ut. Vid större summor 

kräver nämligen sällan banker att alla detaljer kring den påtänkta verksamheten redovisas. Sedan 

dess har de dock gjort två nyemissioner och kommer genomföra en tredje. De menar att det har 

krävts mycket mer kapital än de först uppskattade. (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27) 

”Det bör konstateras att vi tyckte vi stretchade finansieringen men vi hade behövt mer! Att det blir den tredje 

nyemissionen vi nu gör visar att vi behövde mycket mer kapital, men när man kommer till en bank eller en 

finansiär och frågar efter kapital är det svårt. Om man begär en- eller halv miljon är det så lite att de vill ha alla 
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detaljer. Om vi hade begärt 20 miljoner hade man inte gjort det. Eller 50 miljoner så är det ännu enklare.” 

(Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27) 

När väl finansieringen var färdig var den största utmaningen tillgång till IT-system. För att driva 

apotek krävs nämligen omfattande IT-system för tillgång till receptdatabaser och andra viktiga 

system. När Apoteksamariten startades fanns ännu inget godkänt system för små enskilda apotek. 

Eftersom man redan anställt personal, men inte kunde öppna utan ett fungerande IT-system blev 

man tvungen att hyra Apoteket ABs system vilket var orimligt dyrt vid tidpunkten. Det var dock 

så pass viktigt att komma igång, i syfte att fånga tidiga marknadsandelar efter upplösningen av 

monopolet att man valde hyra trots den höga kostnaden. I ett senare skede lyckades de köpa ett 

system för små apotek från ett finskt företag, men då det saknade redovisningssystem gjorde det 

arbetet mycket omständigt (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

Tillslut har Apoteksamariten bytt till ett nytt IT-system från en leverantör som utvecklar system 

till stora apotek och nu satsar på att sälja licenser till mindre apotek (Eriksrud, Fritjofsson, 

intervju, 2013-05-27).  

4.2.3 Utmaningar 
För att få tillstånd att driva apotek i Sverige krävs ett avtal med en inköpskanal. Denna marknad 

innefattar endast två aktörer, Tamro och Oriola, men att få avtal med dessa var mycket enkelt 

enligt Eriksrud och Fritjofsson. Som liten aktör är det däremot svårt att förhandla om priser och i 

de flesta fall får man acceptera ”listpriser”, det vill säga standardpris. Stora kedjor som köper 

större kvantiteter har bättre möjligheter att förhandla kring priser, vilket medför att deras 

inköpspriser är betydligt lägre. Eftersom de två leverantörerna utgör ett oligopol medför dessa 

viss makt, men samtidigt statligt krav på att de ansvarar för en del av lagerhållningen. Detta blir 

fördelaktigt för apoteken då de kan minska kostnader för lagerhållning och därmed hela 

apoteksverksamheten (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

 
Cirka 80 % av Apoteksamaritens omsättning utgörs av receptbelagda läkemedel och enbart 20 % 

är OTC-läkemedel eller handelsvaror. Den största utmaningen idag utgörs av en blandning av 

låga marginaler, dåliga betalningsvillkor och dåliga villkor gällande ersättning av receptbelagd 

försäljning. När receptbelagda mediciner köps in utställer Apoteksamariten en samlingsfaktura 

och får sedan vänta ytterligare på att bli ersatta av landstinget. Det kan därmed röra sig om upp 

till 30 + 5 dagar innan de blir ersatta för utlägg. De fem dagarna utöver normal 30-dagars 

förfallotid kan skapa stora problem för apoteket, beroende på hur mycket pengar man ligger ute 

med eftersom den i enkelhet inte går att kvitta mellan intäkter-utgifter. Detta kan medföra att 

man måste låna de pengar man ligger ute med under de fem extra dagarna, vilket i sig skapar stora 

räntekostnader. Värst är det i de perioder då apotekets omsättning växer, eftersom man då inte 

har tidigare intäkter att vikta skulden mot. Sammantaget blir det ett hinder för tillväxt och väldigt 

kostsamt, framförallt för en liten aktör och Apoteksamariten påpekar att problemet skulle kunna 

avhjälpas genom alltifrån partihandel till att få utökad checkkredittid. Överlag konstateras det att 

omsättningens storlek i paritet med marginaler kan skapa många problem och tillför risk i 

branschen. Ett läkemedel kan kosta runt 30 000 och endast generera en intäkt på max 167 kr, 

taket för all medicin som sätts av TLV, statliga Tand- och Läkemedelsförmånsverket.  Vidare 

påpekar de att omsättningens omfattning är en underliggande faktor till att de aldrig skulle kunna 
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tänka sig att vara en del av Apoteksgruppen, då uppenbarligen tar ut en royalty från tillhörande 

apotek, som bygger på en procentsats av omsättningen, vilket skulle göra ett apotekets marginaler 

ännu mer påfrestade (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

Ett ytterligare problem de belyser är att de betalar moms på alla sina inköp men endast kan dra av 

moms på de 20 % av omsättningen som är OTC eller handelsvaror (Eriksrud, Fritjofsson, 

intervju, 2013-05-27). 

”Idealkunden blir ju en kund som ständigt behöver läkemedel och därtill köper alla sina grejer på apoteket, 

alltifrån plåster till den där dyra medicinen och återkommer regelbundet.  Vi får personen som stamkund och då 

börjar det bli ekonomi på det hela. Men en kund som kommer in och bara ska ha ett 27 000-kronors läkemedel 

och inte någonting annat, där får vi ju inte ens räntetäckning.” 

(Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27) 

 
En ytterligare aspekt som Apoteksamariten belyser är kravet på utbildad personal, speciellt i 

jämförelse med annan detaljhandel. Eftersom alla apotek driver en form av läkemedelsrådgivning 

till deras kunder pressar det lönsamheten att alltid ha tillgänglig och utbildad personal i apoteket. 

De skulle därför önska att de kunde få betalt för rådgivning, vilket var en tilltänkt åtgärd i 

omregleringen som aldrig infriades. (Eriksrud, Fritjofsson, intervju 2013-05-27). 

4.2.4 Marknadsstrategi 
Apoteksamariten har fyra ben som verksamheten står på. Dessa innefattar apoteksverksamhet, 

friskvård, hemkörning av läkemedel och partihandel. Hemkörning av läkemedel var inte en del av 

verksamheten från början, men har utvecklats i och med förfrågan kring samarbete med 

läkemedelsföretag. Vidare innebär partihandeln att Apoteksamariten köper läkemedel i Sverige 

genom vanliga kanaler och sedan säljer till länder där priset är högre, mycket beroende på vilka 

priser TLV sätter och hur kronkursen ser ut i förhållande till utländsk valuta (Eriksrud, 

Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

Apoteksamaritens vision är att bli en naturlig del i vårdkedjan genom sina verksamheter och har 

geografiskt positionerat sig genom att öppna apoteket nära sjukhuset Samariterhemmet och har 

sedan start anpassat sina öppettider efter sjukhusets akutmottagning. Genom att fånga 

kundströmmar därifrån och genom kringverksamheter kan de få vissa skalfördelar och öka 

kundflödet till de olika delarna av deras verksamhet. Det bör påpekas att de fyra olika delarna 

också tjänar som diversifiering och riskminimering. Diversifieringen i deras verksamhet samt 

platsen är deras främsta konkurrensfördelar (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 

En annan stor fördel är att de är oberoende och snabbt kan fatta beslut på apoteket, till skillnad 

från stora centralstyrda aktörer där kommunikationsvägen kan bli lång för att nå rätt ansvarig 

person. På så sätt kan de agera adekvat mot kunder och har stort handlingsutrymme när 

möjligheter uppkommer. En av anledningarna till att de haft möjlighet att skapa ett samarbete var 

att ett utomstående företag identifierat deras snabba beslutsprocess och valde att samarbeta med 

just dem utifrån beslutsaspekten. På så vis menar de exempelvis att det finns goda möjligheter för 

exempelvis affärsutveckling (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-05-27). 
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När det gäller konkurrensen anser de att det finns en överetablering och att mycket handlar om 

att hitta en plats på marknaden som är tillräckligt lukrativ (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 2013-

05-27). 

Att driva privat apotek är utmanande men de jobbar med alla olika delar av sin verksamhet för att 

bemöta den dåliga lönsamheten i inom receptbelagda läkemedel (Eriksrud, Fritjofsson, intervju, 

2013-05-27). 

 

4.3 Fallstudie: Kronans Droghandel 

4.3.1 Bakgrund 
Kronans Droghandel Apotek AB är en kedja som i idag driver 226 apotek i Sverige. Genom ett 

uppköp av apotekskedjan Medstop som ännu inte trätt i kraft (maj 2013) kommer Kronans 

droghandel att äga ytterligare 67 apotek. Kronans Droghandel är därmed den tredje största 

apotekskedjan i Sverige. Efter affären kommer Kronans Droghandel tillsammans med Apoteket 

AB och Apoteket Hjärtat utgöra de tre överlägset största apotekskedjorna i Sverige. Av de apotek 

som disponeras idag köptes 170 från Apoteket AB vid omregleringen, medan 56 är nyetablerade 

(Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Samtliga av Kronans Droghandels apotek är helägda butiker. Butikerna styrs via budget som sätts 

av ledningen (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Kronans Droghandel ägs av Oriola, en av de två distributörer som är verksamma på den svenska 

apoteksmarknaden. Aktiebolaget Oriola-KD är noterade på Helsingforsbörsen (Wändel, intervju, 

2013-05-23). 

4.3.2 Etableringshinder 
Då Kronans Droghandel är en del av en sedan länge etablerad koncern ansåg Wändel att 

restriktioner i form av tillgång till kapital inte utgjort något direkt etableringshinder (Wändel, 

intervju, 2013-05-23). 

Vid bildandet av själva apotekskedjan var IT-systemen en stor utmaning, precis som de flesta 

andra i branschen har upplevt. En fördel med att vara en stor kedja med en markant 

marknadsandel var de storskalighetsfördelar som man erhåller genom möjligheten att förhandla 

till sig bra villkor. Samtidigt görs inköpen främst från de stora aktörerna Oriola och Tamro varav 

den förstnämnda ingår i koncernen. Skalfördelar rörande inköp gäller dock främst handelsvaror, 

eftersom en stor del av processerna kring läkemedel är statligt reglerade (Wändel, intervju, 2013-

05-23). 

Den största utmaningen för etableringen av enskilda apotek utanför storstäderna är att kunna få 

personal med rätt kompetens. I vissa fall har man fått avstå från etablering på landsbygden 

eftersom man inte kunnat anställa personal med farmaceutisk utbildning(Wändel, intervju, 2013-

05-23). 

Utmaningsmässigt är det främst den håra konkurrensen som Kronans Droghandel hanterar inom 

de stora städerna. Ofta får man göra avvägningar för att se huruvida enskilda apotek kan nå 
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lönsamhet om det redan finns närliggande apotek. Det handlar ständigt om att hitta lukrativa 

kundströmmar att fånga upp (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

“Konkurrensen är hård! Det ska man ju ha klart för dig! Det har startats upp väldigt många apotek och 

konkurrensen har hårdnat. Om det etablerats väldigt många apotek i ett område kan vara tvivelaktigt om vi 

verkligen kommer kunna ha en lönsamhet där. Med sådana hinder och tuffare förutsättningar gäller det att hitta 

det läge som är bättre än konkurrenternas. Skära av kundströmmarna!“ (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

4.3.3 Utmaningar 
På receptbelagda läkemedel är marginalerna mycket dåliga. Det är därför mycket viktigt att inte 

bygga upp stora lager, samtidigt som man måste se till att ha rätt medicin inne när kunden 

efterfrågar det. Att ligga ute med mycket pengar kan bli problematiskt, även om det sällan 

framträtt som ett omfattande problem inom Kronans Droghandel. (Wändel, intervju, 2013-05-

23) 

En ytterligare utmaning är alla nya regleringar som skapar mer administrativt arbete, även om den 

främsta utmaningen är att möta den hårda konkurrensen (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

4.3.4 Marknadsstrategi 
Det som ger högst lönsamhet är försäljning av handelsvaror, såsom exempelvis handkrämer. Det 

har gjort att man börjat söka etablering på mer kommersiella platser än traditionella apotek, 

såsom köpcentrum och nära stora livsmedelsbutiker eller Systembolaget. Samtidigt påpekas att 

receptkunder inte nödvändigt är olönsamma utan det gäller att utifrån dessa skapa merförsäljning 

medan de besöker apoteket och geografiskt befinna sig på en plats som är bekväm för dem att 

besöka.  (Wändel, intervju, 2013-05-23).  

Strategin ligger därmed i att hitta lägen där stora kundströmmar kan fångas upp samtidigt som det 

inte finns för hård konkurrens. Finns en konkurrent etablerad på samma plats gäller det att hitta 

en plats som är avsevärt bättre för att etablering ska vara intressant. Det kan därmed handla om 

att ligga närmare ett centralt mål i en galleria som många kunder besöker, eller intill ett sjukhus 

med tillräckligt hög besöksfrekvens (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Idag finns liten differentiering i produktutbud mellan de olika aktörerna på apoteksmarknaden. 

Det handlar främst om att man använder olika varumärken, exempelvis premiummärken, och 

justerar pris. Respondenten menar att pris ofta används som ett viktigt konkurrensmedel trots att 

det finns utrymme för mer produktdifferentiering. (Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Vad gäller utbudet anpassar man i största mån efter lokala behov. Dessutom anpassas utbudet 

efter aktuell geografisk placering. Det kan till exempel bero på vilken socioekonomisk bakgrund 

som finns på den plats etableringen sker. Det kan även vara mer specialiserat såsom att etablera 

apotek nära en hästbana och därmed kan erbjuda produkter till veterinärer och kuskar. 

Produktutbudet bestäms främst av huvudkontoret och utarbetas genom marknadsanalys 

(Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Kronans Droghandel har observerat en viss kundtröghet där kunderna ofta går till samma apotek 

som de alltid gått till. Det har märkts i undersökningar genom att nyetablerade apotek inte drar 

till sig kundströmmar lika fort som man räknat med. Samma princip anses gälla nyetablerade 
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konkurrenter som inte får genomslag i kundströmmen lika snabbt som de estimerat (Wändel, 

intervju, 2013-05-23). 

Deras koncept består mycket av att de använder sig av färg och form. Det har gjort att de fått 

hög igenkänning i undersökningar. De har även börjat lansera deras egna produkter. Deras 

produkter har miljöprofil och använder inte ämnen som varit kritiserade ur miljösynpunkt 

(Wändel, intervju, 2013-05-23). 

Vidare har de ett samarbete med ett finskt företag, Minutklinken som erbjuder små 

vårdcentralsliknande verksamheter i köpcentrum med mera, där enkla och allmänt vanliga 

behandlingar kan göras mot en avgift. Denna verksamhet beräknas bli ytterligare en del i strategin 

att skapa merförsäljning och mervärde vid sidan av den traditionella verksamheten. (Wändel, 

intervju, 2013-05-23) 

Som ett sista tillägg påpekas att i den vinstdrivna marknaden ska alla apotek vara lönsamma. Är 

ett apotek inte tillräckligt lönsamt idag försöker man optimera apoteket och eventuellt hitta ett 

bättre läge. (Wändel, intervju, 2013-05-23).  

 

4.4 Fallstudie: Apoteket Uplands vapen (Apoteksgruppen) 

4.4.1 Bakgrund 

Apoteket Uplands Vapen är en del av Apoteksgruppen. Apoteksgruppen skapades i samband 

med omregleringen eftersom staten ville ge små oberoende entreprenörer en möjlighet att 

etablera sig på apoteksmarknaden. Inom apoteksgruppen finns cirka 160 apotek. Tanken är att 

alla ska säljas ut till entreprenörer som ska operera inom ramen för apoteksgruppen. Enstaka 

apotek har dock ännu inte sålts och i ett fåtal fall har apotek fått köpas tillbaka av 

Apoteksgruppen på grund av apoteket på olika sätt inte kunnat drivas vidare av apoteksägaren.   

Som ägare av ett apotek inom apoteksgruppen äger man sitt apotek och har stor frihet över 

drivandet av sin egen verksamhet (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

Inom Apoteksgruppen finns en omfattande supportfunktion med IT-system, ekonomisystem och 

kontroll. Dessutom erbjuds ett grundsortiment där inköpsvillkoren förhandlats fram centralt. 

Detta grundsortiment har apoteken inom apoteksgruppen möjlighet och till viss del skyldighet att 

köpa in. På så sätt är tanken att man ska kunna få ta del av skalfördelar som är svårt att skaffa sig 

som oberoende entreprenör. Det finns även en stab med funktioner såsom affärscoacher. För 

detta betalar den som äger ett apotek tillhörande apoteksgruppen en serviceavgift baserad på 

omsättning till apoteksgruppen (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

4.4.2 Etableringshinder 
Först och främst påpekas att det är ett väldigt omfattande regelverk för apoteksdrift. Det är något 

som kan vara mycket svårt att behärska som oberoende entreprenör. Genom apoteksgruppen 

finns det en support att ta del av. Detta kan vara en förutsättning för ett enskilt apotek ska kunna 

konkurrera med de stora kedjorna anser respondenten. (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 
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Att köpa in sig Apoteksgruppen kan vara kapitalkrävande. Det gäller att man har tillräckligt med 

kapital för ett köp samt att ha rörelsekapital När man väl är etablerad finns det möjligheter att 

utveckla kringverksamhet och affärsutveckla. Samtidigt är marginalerna i branschen så pressade 

att det är svårt att skaffa kapitalet för att göra de investeringar som krävs (Abdallah, intervju, 

2013-05-25). 

Att driva apotek kräver även mycket kunskap. Farmaceutisk utbildning underlättar vid 
apoteksdriften eftersom man på så sätt kan ta del av alla arbetsuppgifter. För att öppna ett nytt 
apotek krävs även förståelse för det komplexa system som behövs för att driva apotek. (Abdallah, 
intervju, 2013-05-25). 

Som exempel på hur komplicerad branschen är att förstå, tar respondenten upp att det finns 

företag som vid avregleringen började driva apoteksverksamhet men som valde att lägga ned 

verksamheten när de insåg utmaningarna. (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

En annan stor utmaning har varit att etablera ett nytt arbetssätt hos personalen. I och med den 

fria konkurrensen är det viktigt med kundservice och personal. Det kräver en bredare kunskap 

hos personalen som vid sidan av farmaceutisk kunskap nu i högre grad också behöver vara 

resultatmedvetna.(Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

4.4.3 Utmaningar 
Den tuffaste utmaningen i dagsläget är den hårda konkurrensen från andra apotek. Lönsamheten 

hos receptbelagda läkemedel är svag och därför gäller det att hela tiden skapa merförsäljning. 

Dock har de inte märkt några direkta likviditetsproblem så länge inte dyra receptbelagda 

läkemedel hamnar i lager (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

En annan viktig faktor för den pressade lönsamheten är även personalkostnaden, som för ett 

apotek är avsevärt högre än för annan detaljhandel. Mycket tid går åt till rådgivning och 

rådgivningen är ingenting som idag går att få betalt för eller som myndigheter ersätter (Abdallah, 

intervju, 2013-05-25). 

Kunderna förväntar sig förstklassig service, rådgivning och full tillgänglighet men med så pass 

små marginaler är det svårt att leva upp till kraven och fortfarande driva apoteket lönsamt. 

(Abdallah, intervju, 2013-05-25) 

4.4.4 Marknadsstrategi 
Fokus ligger på att med hjälp av kundservice skapa merförsäljning och specialanpassa utbud. Ett 

apotek inom apoteksgruppen har stor frihet att anpassa sortimentet till den lokala verksamheten. 

Exempelvis är Apoteket Uplands vapen ett centrumapotek vilket innebär att det finns stor närhet 

till andra aktörer. Det gäller då att alltid ha rätt produkt i lager eftersom kunderna lätt kan gå till 

någon annan (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

Apoteket Uplands vapen har inte upplevt någon särskild kundtröghet utan tvärtom är kunderna 

ganska flyktiga. De flesta väljer det apotek som är mest tillgängligt även om de också har ett antal 

stamkunder. Samtidigt är det mycket beroende på vilken typ av apotek det rör sig om. För ett 

centrumapotek är kundtrögheten låg, medan det verkar som om apotek på landsbygden har mer 

lojala kunder.  Den enda form av varumärkeslojalitet som upplevts är att vissa kunder har en 
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tendens att hålla sig till det apotek man alltid gått till på grund av ett starkt förtroende (Abdallah, 

intervju, 2013-05-25). 

En ståndpunkt är att det idag har skett en uppdelning av olika typer av apotek: Centrumapotek, 

handelsplatsapotek, vårdcentralapotek, sjukhusapotek och apotek som fokuserar på beställning 

via webben. (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

Vidare tror respondenten att det kommer bli mer nischning i framtiden där apotek fokuserar på 

olika produkter. Exempelvis specialiserar sig vissa av apoteksmarknadens aktörer på hudvård eller 

ansiktsvård medan andra specialiserar sig på hälsoprodukter. På så sätt blir det mer av ett val var 

kunden vill gå. Dessutom ses en trend där mer apotek blir mer som detaljhandel medan 

detaljhandel tar marknadsandelar från produkter som traditionellt sett sålts av apotek (Abdallah, 

intervju, 2013-05-25). 

Inom apoteksgruppen finns stora möjligheter till lokal prägel. Delvis har apoteksgruppen färdiga 

sortiment där varje apotek kan anpassa efter lokal efterfrågan. Det finns även möjlighet att välja 

egna varor och förhandla kring villkoren för dessa, med förbehåll att de kvalitetssäkras av 

apoteksägaren, något de själva har ansvar för (Abdallah, intervju, 2013-05-25). 

4.5 Sammanställning av fallstudier 
 

Apoteksaktör Etableringshinder Utmaningar Marknadsstrategi 

Apoteksamariten  Kapitalkrav 

 Infrastruktur & 

IT-system 

 Betalningsvillkor 

 Pressade 

marginaler och 

höga kostnader 

 Avsaknad av vissa 

skalfördelar 

 De fyra benen 

 Lokalisering nära 

sjukhus 

 Nära till kunder 

och snabbt till 

beslut 

Kronans droghandel  Kompetent 

personal 

 Konkurrens och 

attraktiva lägen 

 Hård konkurrens 

 Dåliga marginaler 

på förskrivna 

läkemedel 

 Attraktiva lägen 

 Merförsäljning av 

handelsvaror 

 Färg och form 

 Lokal optimering 

 Diversifiering 

Uplands 

Vapen(Apoteksgruppe

n) 

 Stora kapitalkrav 

 Dåliga marginaler 

hindrar 

diversifiering 

 Implementera ett 

nytt arbetssätt 

 Hård konkurrens 

 Höga 

personalkostnader 

och dåliga 

marginaler 

 Krav på service, 

tillgänglighet  och 

rådgivning 

 Merförsäljning 

 Personligt apotek 

 Placering i 

centrum nära 

kundströmmar 
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5. ANALYS 

I denna del jämförs och analyseras våra empiriska resultat utifrån vårt teoretiska ramverk, etableringsprocessen. 

5.1 Etableringshinder 
Inledningsvis redogör detta avsnitt för de etableringshinder som aktörer på apoteksmarknaden 

möter. Vi beaktar ständigt skillnaden mellan de olika aktörerna. 

1. Skalfördelar på utbudssidan 

Vi kan se att många skalfördelar spelar en mycket viktig roll. Det beskrivs av samtliga aktörer att 

supportfunktioner, IT-system och annan infrastruktur är avgörande för att etablering ska vara 

möjlig. 

Följaktligen gynnas kedjor genom skalfördelar och tillväxt genom flera enheter. Detta på grund 

av att samma infrastruktur kan användas för samtliga enheter. Vidare har bekräftats att kedjor kan 

få skalfördelar vid inköp av handelsvaror. 

2. Skalfördelar på efterfrågesidan 

Några direkta skalfördelar på efterfrågesidan liknande de som anges i Porters exempel kan inte 

observeras. Däremot ser vi att det finns skalfördelar i ökade kundströmmar. Det vill säga att 

kunder som kommer för att köpa en typ av produkt kan generera merförsäljning eller bli en kund 

i någon kringverksamhet. 

Detta är inte något som kan gynna kedjor specifikt eftersom det är begränsat till varje enskilt 

apotek.  

3. Kunders kostnader för att byta aktör 

Det har observerats en viss kundtröghet. Det innebär inte nödvändigtvis att kunderna har någon 

specifik kostnad för att byta aktör. Det kan därmed konstateras att det inte finns något sådant 

etableringshinder. 

4. Kapitalkrav 

Samtliga aktörer menar att tillgång till kapital är en hygienfaktor för en lyckad etablering. Det 

krävs omfattande investeringar för att etablera ett apotek, för att växa och för att skapa 

kringverksamhet. Vidare är tillgång på kapital mycket viktigt för att kunna parera låga marginaler 

och hög omsättning, särskilt när det gäller receptbelagda läkemedel. 

Förhållandet mellan marginaler och omsättning är ett problem särskilt för små aktörer, 

tillsammans med den omfattande kredittillgång som krävs under tillväxtperioder. Det är även ett 

problem för aktörer som vill utvidga verksamheten.  

Det omfattande kapitalkravet gynnar främst den som har gott om kapital. Det kan inte specifikt 

sägas gynna kedjor eller oberoende aktörer. Däremot kan vissa skalfördelar anses minska kravet 

på kapital eller göra verksamheten mindre kapitalintensiv. 
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Samtidigt menar Porter att kapitalkrav inte ska underskattas som isolerad faktor då en verksamhet 

kan ge god långsiktig vinst samtidigt som det finns en effektiv kapitalmarknad som kan ge den 

tillgång till kapital som krävs. 

5. Kostnadsfördelar oberoende av storlek 

Denna del omfattar en stor vidd tänkbara variabler. Det kan konstateras att varumärken inte 

verkar ha vuxit sig särskilt starka enligt våra respondenter och det enda som påtalats är att det 

finns ett visst förtroende det apotek man gått till tidigare, även om många kunder är att betrakta 

som flyktiga. En faktor är dock den kunskap som krävs för att driva apotek i form av utbildning 

samt den omställning som krävs för att förbättra personalens kunskap kring kundservice. 

Vi kan således konstatera att kedjor inte gynnas i form av starka varumärken och igenkännande 

såsom de skulle gjort om varumärke varit en viktigare faktor. 

6. Access till distributionskanal 

Det finns inga hinder för att få tillgång distributionskanaler utan det är ett krav för att få tillstånd 

att driva apotek att ha etablerat avtal med någon i aktör. Däremot kan påpekas att stora aktörer 

har helt andra möjligheter att förhandla till sig bra priser. Det är en fördel som kan tänkas gynna 

kedjor men härrör från access utan skalfördelar. 

7. Statliga regleringar 

Apoteksbranschen är av naturliga skäl en mycket reglerad bransch. Många övriga 

etableringshinder är avhängiga på statliga regleringar. Kraven som ställs för att etablera 

apoteksverksamhet kräver således omfattande investeringar för att bemötas. Regleringar som 

ställer krav på utbildad personal driver ytterligare upp kostnaderna och kan göra det svårt att 

etablera apotek på vissa orter. Framförallt bör dock påpekas att det är de reglerade marginalerna 

på produkter som gör en lönsam etablering svår. 

Vi kan inte anse att kedjor specifikt direkt gynnas eller missgynnas av det. 

5.2 Analys utifrån Porters femkraftsmodell 
Nedan följer en bedömning kring hur starka de olika krafterna är: 

5.2.1 Leverantörers förhandlingskraft 
Vid en jämförelse av kontakterna med leverantörerna kan vi observera att stora kedjor såsom 

Apoteksgruppen och Kronans Droghandel har betydligt bättre möjligheter att förhandla kring 

inköpsvillkor och därmed få bättre inköpspriser och Apoteksamariten som erbjuds listpriser har 

sämre möjligheter. Det som kan konstateras är att det råder ett oligopol på grossistmarknaden för 

läkemedel vilket enligt femkraftsmodellen ger grossisterna ökad makt. Ingen av våra respondenter 

har dock angivit detta som en viktig förklaring till den dåliga lönsamheten. Dock är det möjligt att 

fler aktörer skulle kunna pressa inköpspriserna och små aktörer som inte har resurser att 

förhandla om villkor skulle ha fler priser att välja på. Det kan även konstateras att substitut 

saknas då ett apotek har skyldighet att tillhandahålla många läkemedel. 
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5.2.2 Kunders förhandlingskraft                                
Vi kan konstatera att apoteken har en stor marknad och många kunder. Därmed är apoteken inte 

särskilt beroende av enskilda kunder. Apoteksamariten påpekar visserligen att stamkunder är 

viktiga men har ändå ett stort antal kunder. 

Däremot kan kunderna lätt byta aktör och verkar ha en förmåga samt vara beredda att göra det. 

För många läkemedel finns en tillhandahållandeskyldighet och kunderna har då en möjlighet att 

enkelt byta aktör. Det nämns bland annat att kunderna enkelt väljer ett annat apotek om de varor 

de efterfrågar inte finns tillgängliga. 

Vi ser att varken kedjor eller mindre aktör kan dra fördel av det förhållande som råder.  

5.2.3 Hot från substitut 
Apoteksbranschen är komplex med ett stort antal produkter. När det gäller receptbelagda 

läkemedel finns ingen möjlighet att få tag på substitut. OTC-läkemedel går att köpa av andra 

aktörer men substitut är svåra att finna. Däremot är inte försäljning av receptbelagda läkemedel 

särskilt lönsam. När det gäller handelsvaror finns gott om substituerande produkter . Kronans 

Droghandel menar att det finns låg produktdifferentiering och samtliga aktörer menar att 

konkurrensen främst sker inom samma bransch. Kostnaderna för att byta aktör är nästintill 

obefintlig samtidigt som kostnadsfördelarna inte är marginella. Samtidigt bör påpekas att 

substituerande produkter inte är något hot som verkar vara föremål för diskussion och inte ett 

allvarligt problem. 

Det bör också påpekas att apoteksverksamhet är en komplex bransch som idag kräver en satsning 

på andra varor än säljandet av receptbelagda läkemedel. Därav är det svårt att göra en generell 

bedömning av hur stor risken för substitut är. Vad som kan påpekas är att möjligheten för kunder 

att gå till detaljhandeln och lönsamma traditionella apoteksprodukter är hög.  

Detta anser vi inte gynna någon typ av aktör specifikt. 

5.2.4 Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Samtliga respondenter menar att konkurrensen är väldigt stark och tror att det finns en 

överetablering. Det är ett slag om marknadsandelar där mycket handlar om att hitta potential 

först. Kronans Droghandel påpekar att de butiker som inte är tillräckligt lönsamma kommer 

optimeras för att bli mer lönsamma vilket tyder på att aktören har ett stort engagemang för 

branschen. Av de aktörer som finns på marknaden är tre stycken överlägset störst medan det 

samtidigt finns många små, vilket kan liknas med Porters teorier där flera aktörer av samma 

storlek tävlar mot varandra. 

5.3 Analys utifrån marknadsaspekter 
Det är komplext att definiera vilken typ av marknad apoteksmarknaden är. Vid en första anblick 

kan apoteksmarknaden framstå som en dödlägesindustri. Anledningen är att marginalerna på 

receptfria läkemedel är små och möjligheten att kontrollera produktsortimentet nästan obefintligt. 

På samma sätt kan kunderna uppfattas som programmerade köpare som endast köper sina varor 

på rutin. Det bekräftas av observationer kring jakt på kundströmmar och konkurrens genom pris.  

Vidare har observerats att aktörerna alltmer satsar på de områden som kan differentieras, 

exempelvis genom att erbjuda toppservice, förändra utbudet av handelsvaror eller genom 
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affärsutveckling där man startar kringverksamhet. Ytterligare anpassas även sortiment utefter 

lokal efterfrågan hos samtliga aktörer och fler apotek satsar på särskilda produkter såsom 

hudvård, hälsa och ansiktsvård. Kronans Droghandel verkar även mot att titta mot demografiska 

faktorer i sin marknadsstrategi. Det tyder på ökat utnyttjande och potential kring såväl geografisk 

positionering som demografisk och psykografisk segmentering. Marknaden får därför ses som 

mer av en fragmenterad industri även om den i grunden har viss karaktär av en dödlägesindustri.  
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6. SLUTSATS 
 

Först och främst kan det konstateras att etableringshindren till apoteksmarknaden är höga och 

gynnar kedjor genom skalfördelar. Det främsta etableringshindret är dock kraven på kapital, 

något som samtliga respondenter påpekat. Samtidigt bör dock inte krav på kapital överskattas 

som etableringshinder inom isolering, i linje med Porters teori. För apoteksdrift krävs stora 

investeringar vilket är ett villkor som alltid kommer finnas för apoteksmarknaden. Samtidigt är 

det de reglerade marginalerna och ofördelaktiga betalningsvillkor för förskrivna läkemedel som 

driver upp kapitalkraven. Följaktligen bör kapitalkraven ses som en följd av statliga regleringar. 

Andra statliga regleringar såsom krav på utbildad personal och många omfattande rutiner driver 

upp kravet på kapital ytterligare men kan bemötas med skalfördelar på utbudssidan. Därmed är 

det största etableringshindret krav på kapital följt av statliga regleringar och skalfördelar på 

utbudssidan. Det bör dock påpekas att statliga regleringar utgör ett etableringshinder även 

indirekt, genom att regleringarna driver upp kravet på kapital. Till viss del kan även vara 

skalfördelar på efterfrågesidan anses vara viktiga då verksamheten många gånger är beroende av 

kundströmmar som genererar någon typ av merförsäljning. 

Utifrån femkraftsmodellen kan vi se att vissa krafter är särskilt framträdande, där konkurrensen 

mellan etablerade aktörer ses som är den starkaste. Till viss del är makten hos distributörerna 

också stark genom det oligopol som finns på den marknaden. Risken för substitut kan också 

delvis vara stark. Trots höga etableringshinder har en ökad etablering skett på marknaden. Ett 

faktum som kan tyckas förbryllande. Vi anser dock att detta kan bero på att det finns stora 

kapitalstarka aktörer som är uthålliga och vill etablera en stark position på marknaden även efter 

en kommande konsolidering. Kedjor får genom sina skalfördelar ses som särskilt gynnade i denna 

marknad. 

Det råder därmed en mycket hög konkurrens mellan aktörerna på marknaden där det finns ett 

antal stora aktörer som har ett stort engagemang för marknaden. Det bör därför anses att 

konkurrensen är den kraft som driver ned lönsamheten. Samtidigt bör detta endast gälla för 

lönsamma delar av verksamheten. Statliga regleringar får anses vara en kraft som också driver ned 

lönsamheten. Det innebär att Porters femkraftsmodell kan vara otillräcklig för att bedöma 

lönsamheten i en så pass reglerad marknad som apoteksmarknaden.  

Med beaktande av våra observationer anser vi det tydligt att ett apotek inte kan nå lönsamhet 

genom försäljning av förskrivna läkemedel. Den marknaden får ses som en dödlägesmarknad. 

Apotek måste därav satsa på något utöver den traditionella apoteksverksamheten. Vi kan här ses 

att det angrips på olika sätt. Alltifrån satsning på försäljning av handelsvaror till diversifiering 

genom exempelvis friskvård. Inom denna del av apoteksmarknaden finns möjligheter till 

differentiering som inte utnyttjas idag, även om aktörerna på marknaden går i den riktningen. 

Marknaden bör i sin helhet ses som en fragmenterad marknad där ännu inga tydliga generella 

segmenteringar skett men att det tycks vara under utveckling. Istället används geografisk plats vid 

etablering för att nå lukrativa kundströmmar och fånga fler kunder. För att driva etablera apotek 

idag får därför placering anses vara en faktor som är avgörande.  
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Slutligen bör vi påpeka att vi endast undersökt en aktör av varje typ i vår studie. Det är möjligt att 

bilden skulle blivit annorlunda ifall vi hade studerat ett större urval. Samtidigt finns enbart ett 

fåtal stora kedjor, färre än trettio enskilda oberoende apotek och endast en aktör, 

Apoteksgruppen, som kan anses driva ett franchiseliknande koncept. Därmed anser vi trots 

begränsat urval att vår studie är förklarande och vägledande.  

 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Med tanke på begränsningen i vår studie kan generaliserbarheten ifrågasättas. Därför vore denna 

studie intressant att genomföra med kvalitativ metod och ett större urval. 

En av de främsta slutsatser vi kommit fram till är att dålig lönsamhet och höga etableringshinder 

främst är en effekt av regelverkets utformning. Det vore därför intressant att göra en explorativ 

studie i hur reglerverket skulle kunna anpassas för att minska den dåliga lönsamheten. 

Vidare har vi funnit att Porters modell inte är en tillfredställande förklaringsmodell för att 

undersöka vad som pressar lönsamheten i en bransch som är under så stark reglering. Vi 

efterlyser därmed forskning som kan utforma en förklaringsmodell som är applicerbar i hårt 

reglerade marknader.  

En intressant aspekt att undersöka skulle även vara en fördjupad studie kring konkurrensfördelar 

hos aktörer på apoteksmarknaden. 
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10. BILAGOR 
 

10.1 Bilaga 1: Aktörer på den svenska Apoteksmarknaden 

 

Cirkeldiagrammet är hämtat ur Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2012. 

Vid årsslutet 2012 fanns det 1274 apotek på den svenska apoteksmarknaden vilka var fördelade 

som följer av cirkeldiagrammet ovan (Sveriges Apoteksförenings Branschrapport 2012). 

*Under våren 2013 köptes kedjan Medstop av KD-Oriola, det vill säga moderbolaget bakom 

Kronans Droghandel, vilket efter ett befarat godkännande från konkurrensverkat gör kedjan till 

marknadens näst största aktör efter Apoteket AB (Wändel, F., Intervju 23/5)(Stockholm TT 

2013) 
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10.2 Bilaga 2: Fördelning enligt typ av aktörer 
 

Bland marknadens aktörer finns det fyra huvudformer att driva apotek genom; 

- Kedja, Statligt aktiebolag med staten som enda ägare. (Apoteket AB) 

- Kedja, Privat aktör. (Ex. Apoteket Hjärtat, Kronans Droghandel, DocMorris, Medstop* m.m.) 

- Enskilt apotek, Privat aktör. (Apoteksamariten, “övriga”, m.m.) 

- Kedja, Statligt Aktiebolag med målsättning att samtliga apotek skall ägas av enskilda privata 

aktörer som driver sina egna apotek inom kedjan efter ett franchise-liknande koncept. 

(Apoteksgruppen)* 

 

 

 

*Om Apoteksgruppens ägandeförhållande: 

Apoteksgruppen utgörs av ett moderbolag, Apoteksgruppen Holding AB som ägs av staten och 

två dotterbolag, Apoteksgruppen i Sverige AB och Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. I 

denna uppsats har vi valt att definiera Apoteksgruppen som ett statligt aktiebolag, med 

anmärkningen att det bör beaktas att dess apotek ägs eller på sikt kommer ägas av enskilda 

entreprenörer. 
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10.3 Bilaga 3 - Frågeformulär för fallstudie 

 

Bakgrund 

Berätta om hur er verksamhet och hur den har etableras? 

 

Etableringshinder 

Hur har ni gjort för att etablera er på apoteksmarknaden? 

Vilka etableringshinder har ni upplevt? 

Vilka etableringshinder har varit särskilt utmanande? 

 

Utmaningar  

Vilka som är de största utmaningar ni upplever i er dagliga verksamhet? 

Vilka är den främsta är de främsta fördelarna med att vara en stor oberoende aktörer/ stor kedja/ 

del av apoteksgruppen? 

 

Marknadsstrategi 

Vad är strategi för att positionera er på marknaden? 

Vilka möjligheter finns att differentiera sig mot andra apotek? 

Vilken är er främsta konkurrensfördel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att samtliga frågekategorier har kompletterats med följdfrågor. 


