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Sammanfattning 
Den dosdispenserade läkemedelsmarknaden omreglerades 2012 och konkurrensutsattes 

genom att två privata aktörer utmanade den tidigare monopolisten Apoteket AB. 

Marknaden är turbulent och befinner sig i en utvecklingsfas vilket gör den intressant att 

studera. Studiens syfte är att analysera hur företagsklimatet har påverkats ur ett 

leverantörsperspektiv genom att undersöka vilka faktorer som influerat utvecklingen av 

marknaden. För att besvara syftet har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer 

med nyckelpersoner inom branschen samt en omfattande insamling av sekundärdata 

inom ämnet. För att analysera insamlad data använder författarna en kombination av 

upphandlingsteori och Porters femkraftsmodell. Studien finner flera faktorer som 

påverkar företagsklimatet för leverantörerna på marknaden och diskuterar hur dessa 

påverkar dem. Studiens slutsats sammanfattas av att leverantörerna på marknaden har 

svårt att differentiera sig på grund av landstingens upphandlingsprocess.  
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Centrala begrepp 
Dosdispenserade läkemedel Dosdispenserade läkemedel är en tjänst avsedd för 

individer med behov av regelbunden och stabil 
medicinering av en viss mängd läkemedel. Tjänsten 
innebär att en patient får sina läkemedel omförpackade 
maskinellt från originalförpackning till en dospåse. 

Dospåse En dospåse innehåller de läkemedel som en patient tar 
vid ett och samma tillfälle. Påsen är märkt med 
patientens namn, födelsedatum, vad påsen innehåller 
och när läkemedlen i påsen ska förtäras. Exempelvis 
morgon, middag eller kväll. Detta gör att patienten alltid 
kan vara säker på att den tar rätt läkemedel vid rätt 
tidpunkt. 

Dosrulle Dospåsar levereras ofta sammansatta i form av rullar 
där patienten får en läkemedelsförbrukning för en 
förutbestämd period på cirka en till två veckor. 

Dosapotek Dospåsar produceras av ett dosapotek med tillstånd från 
Läkemedelsverket som i sin tur tar ansvar för 
expedieringen av de dosdispenserade läkemedlen mot 
patienten. Produktionen sker idag storskaligt där varje 
dosapotek på regelbunden basis försörjer tusentals 
patienter med dosdispenserade läkemedel. Dosapotek 
har i regel ingen öppen verksamhet för allmänheten som 
öppenvårdsapotek. 

Öppenvårdsapotek Ett apotek som är öppet för allmänheten och 
tillhandahåller receptbelagda läkemedel. Majoriteten av 
apoteken i Sverige idag bedrivs som öppenvårdsapotek. 
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1. Inledning 
Marknaden för dosdispenserade läkemedel har sedan 2012 gått från lagstadgat statligt 

monopol på tjänsten genom Apoteket AB till att idag vara en konkurrensutsatt marknad 

med tre leverantörer av tjänsten (Läkemedelsverket, 2013). Aktörerna på den nya 

marknaden har fått upphandla om utförandet av tjänsten i konkurrens enligt lagen om 

offentlig upphandling sedan 2013. Beställarna av tjänsten är Sveriges landsting och 

regioner som har ett obligatoriskt åtagande att ansvara för hälso- och sjukvård för sina 

invånare. 

Inför avregleringen av apoteksmonopolet tog Sveriges Kommuner och Landsting 

initiativet för att ta fram en gemensam upphandlingsdokumentation med standardisering 

av förvaltning och krav gentemot marknadens aktörer (Statskontoret, 2013). Denna 

upphandlingsdokumentation ligger idag till grund för de upphandlingar som genomförs 

av tjänsten nationellt och påverkar i hög grad alla marknadens aktörer. Marknaden har 

sedan avregleringen av det statliga monopolet varit turbulent med snabba förändringar i 

marknadsandelar mellan leverantörerna och konkurrensen har hårdnat. Marknadens 

leverantörer har de senaste åren uttalat sig om svårigheter i att finna lönsamhet med de 

upphandlade ersättningarna för tjänsten. Samtidigt finns det endast tre leverantörer på 

marknaden och en marknadsandel på 20 procent beräknas behövas för att få ett 

dosapotek lönsamt (Läkemedelsvärlden, 2015b). 

Lönsamhetsproblemen har lett till juridiska tvister där en leverantör anklagar en 

konkurrent för att ha underprissatt tjänsten i en upphandling (Konkurrensverket, 2015). 

De senaste upphandlingsprocesserna av tjänsten tyder på att utvecklingen trots detta 

fortsätter mot ännu lägre ersättningar till leverantörerna. I januari 2016 har prispressen 

på tjänsten gått så långt att en leverantör vann en upphandling genom att lägga ett bud 

på noll kronor och i praktiken utföra tjänsten utan ersättning på uppdrag av de aktuella 

landstingen (Dagens Medicin, 2016). Att vinna upphandlingarna är nödvändigt för 

leverantörernas överlevnad på marknaden, men landstingen upphandlar tjänsten sällan 

och om ansenligt stora marknadsandelar för leverantörerna. Att förlora en eller två 

upphandlingsprocesser kan snabbt leda till att en leverantör behöver upphöra med sin 

verksamhet. Priskriget som pågår mellan leverantörerna på marknaden anses inte som 

långsiktigt hållbart enligt vissa bedömare, vilket på sikt riskerar att urholka kvalitén på 
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tjänsten (Dagens Medicin, 2016). Sammantaget utgör den dosdispenserade 

läkemedelsmarknaden ett nytt och intressant objekt och studera.  

1.1 Syfte 
Denna studie kommer att undersöka hur den dosdispenserade läkemedelsmarknaden har 

utvecklats efter avregleringen av apoteksmonopolet. Syftet är att analysera hur 

företagsklimatet har påverkats ur ett leverantörsperspektiv genom att undersöka vilka 

faktorer som influerat utvecklingen av marknaden. 

2. Teori 
I detta kapitel diskuteras de teoretiska ramverken för studien. Landstingens 

upphandlingsprocess av tjänsten är av central betydelse för hur marknaden ser ut, vilket 

medför att teori kring karaktärisering av upphandlingar används i studien. För att förstå 

och analysera företagsklimatet på den dosdispenserade läkemedelsmarknaden 

introduceras Porters femkraftsmodell. 

2.1 Karaktärisering av upphandlingar 
Erridge och Nondi (1994) generaliserar och förenklar olika typer av upphandling och 

skapar en förenklad modell som delar in upphandlingar i tre olika kategorier utifrån de 

egenskaper som de har. Dessa tre kategorier av upphandlingar beskriver i sin tur vad 

som karaktäriserar de tre olika typerna av upphandlingar av varor och tjänster och hur 

de genomförs. De tre förenklade kategorierna kallas i denna studie för Konkurrens-, 

Blandad- och Partnerskapskategori. Den första kategorin Konkurrens, är en traditionell 

upphandlingsmetod vars mål är att minimera kostnaden på den vara eller tjänst som 

upphandlas. Motsatsen till denna kategori för upphandling är enligt Erridge och Nondi 

(1994) Partnerskap. I denna modell för upphandling samverkar både leverantören och 

köparen strategiskt och adapterar sina två verksamheter till varandra för att skapa en 

relation som förväntas fortgå över en längre tid. Mellan dessa två 

upphandlingskategorier finns en tredje som här benämns Blandad. Denna kategori 

flyttar fokus från pris till prestationskriterier relaterade till den upphandlade varan eller 

tjänsten samt blandar de egenskaper som karaktäriserar de två andra 

upphandlingskategorierna. Tabell 1 synliggör de egenskaper som karaktäriserar de tre 

olika upphandlingskategorierna. 
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Tabell 1. De tre upphandlingskategorierna: Konkurrens, Blandad och Partnerskap 
(Erridge & Nondi, 1994). 

Karaktärsdrag Konkurrens Blandad Partnerskap 
Val av leverantörer Uteslutande 

process 
Uteslutande 
process 
tillsammans med 
förhandling 

Förhandling 

Längd på kontrakt Ett år eller mindre Ett till tre år Över tre år 
Antal leverantörer Fem eller mer Mellan två och fem En 
Avtalsmässiga 
relationer 

Mycket formell och 
stelt utformad 

Ganska formell och 
stelt utformat 

Öppen och 
kontinuerlig 

Kommunikation 
med leverantörer 

Mycket 
förbehållsam och 
sällan 

Ganska 
förbehållsam men 
frekvent 

Öppen och 
kontinuerlig 

Förhandlingsätt Vinna eller förlora Blandat Båda parter är 
vinnare 

Gemensamma 
aktiviteter med 
leverantörer 

Lite eller inget Ganska omfattande Mycket omfattande 

 

Hur leverantörer väljs ut särskiljer kategorierna tydligt. Där Konkurrenskategorin har en 

uteslutande process ofta med fokus på pris i sin upphandling medan 

Partnerskapskategorin fokuserar på prestationsförmåga vid valet av leverantörer under 

en process som kan liknas vid en förhandling (Lamming, 1993). När det kommer till 

längden på upphandlingskontrakten så karaktäriseras Konkurrenskategorin av kortare 

kontrakt, medan Partnerskapskategorin karaktäriseras av längre kontrakt. I 

Konkurrenskategorin tenderar den upphandlande parten att dela upp sitt kontrakt till 

flera leverantörer, medan Partnerskapskategorin karaktäriseras av att endast en 

leverantör väljs ut. När det kommer till kommunikation och avtalsmässiga relationer 

med leverantörerna så karaktäriseras Konkurrenskategorin av sporadiska och 

pappersbaserade kommunikationer medan kommunikationen i Partnerskapskategorin 

består ofta av tvåvägskommunikation mellan parterna med långsiktiga avsikter. 

Karaktärsdraget förhandlingsätt karaktäriseras i Partnerskapskategorin av förhandlingar 

kring upphandlingen där båda parterna ser sig som vinnare. Detta står i kontrast mot 

Konkurrenskategorin där resultatet av en förhandling om upphandlingen ofta slutar med 

att en part är vinnare och en part är förlorare (Lamming, 1993). Gemensamma 

aktiviteter med leverantörer hör till Partnerskapskategorin där interaktion mellan 

parterna rörande exempelvis teknologiöverföringar kan förekomma (Macbeth, 1994). I 

Konkurrenskategorin förekommer det minimalt med gemensamma aktiviteter. Den 
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Blandade kategorin för upphandling hamnar mitt emellan de två andra kategorierna och 

kombinerar deras egenskaper. 

Konkurrenskategorin karaktäriseras av stängda upphandlingar där leverantörer får ge ett 

fastställt dolt bud vid upphandlingen och där leverantören med lägst pris tilldelas 

uppdraget (Slatter, 1990). Det är vanligt att företag som upphandlar en vara eller tjänst 

försöker pressa priset genom att låta ett stort antal leverantörer utmana varandra i vem 

som kan erbjuda lägst pris. Samtidigt försöker parten som upphandlar försäkra sig om 

en kontinuerlig försörjning av varan genom att ha flera leverantörer. Det är också 

vanligt att parten som upphandlar försöker distanser sig från leverantören genom att 

använda korta avtalstider i sina upphandlingsprocesser (Spekman, 1988). 

Konkurrenskategorin karaktäriseras även av detaljstyrda upphandlingskontrakt och ett 

upphandlingssätt där leverantörerna antingen vinner eller förlorar förhandlingen. 

Resultatet av Konkurrenskategorin är ofta ett lägre inköpspris men förutsätter att det 

inte finns någon skillnad i vilka värdeskapande egenskaper olika leverantörer som 

deltagit i upphandlingen besitter. Värdeskapande egenskaper kan vara exempelvis 

service, teknologiska övertag eller innovationskraft. Användandet av 

Konkurrenskategorin som upphandlingsprocess hämmar långsiktiga relationer med 

leverantörer. Detta kan i sin tur leda till en sämre koordinerade samverkan (Spekman, 

1988). 

Partnerskapskategorin karaktäriseras av långsiktiga och slutna relationer mellan köpare 

och säljare (Heide & John, 1990), delande av risker och belöningar (Ellram, 1991), 

meningsfullt samarbete mellan parterna, en ensam leverantör som innehar ett informellt 

kontrakt och en förhandling där båda parterna ser sig som vinnare. För att bli 

konkurrenskraftig på världsmarknaden behöver aktörer skapa förutsättningar för att 

etablera en hög nivå av tillit och samarbete med sina leverantörer (Spekman, 1988). 

2.2 Porters femkraftsmodell 
Företag på en marknad möter konkurrens inom sin bransch från sin omgivning. Denna 

omgivning är inkluderar så väl sociala som ekonomiska krafter som påverkar företaget. 

Krafterna utövar starkt inflytande på spelreglerna för vilka strategier som finns 

tillgängliga för ett företag på marknaden (Porter, 1998). För att bli konkurrenskraftig 

inom branschen behöver ett företag anpassa sig efter dessa krafter (Porter, 1983). 

Krafterna som påverkar aktörerna på en marknad kan sammanfattas till fem krafter 
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enligt Porter och dessa styr karaktären och styrkan av konkurrensen inom branschen 

som aktörerna verkar inom. Dessa fem krafter är: hot från nyetablerare, köpares 

förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter och 

tjänster samt konkurrens bland existerande företag (Porter, 1979). Dessa krafter 

illustreras i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Porters femkraftsmodell (Porter, 1983). 

 

För att ett företag ska bli framgångsrikt inom sin bransch behöver de ha en strategi som 

styrs av karaktären av krafterna som råder inom branschen. Företagets strategi bör vara 

att hitta en position på marknaden där de kan skydda sig mot de fem krafterna och 

influera dem för sin egen vinning (Porter, 1979). 

Porters femkraftsmodell kan också användas till att analysera hur lönsam och attraktiv 

en viss bransch är att verka inom genom att analysera hur krafterna verkar inom 

branschen (Porter, 2008b). Porter menar att om trycket från krafterna inom en bransch 

är stort minskar lönsamheten generellt inom branschen och även dess attraktivitet 

(Porter, 1979). Genom att analysera en marknads krafter och dess underliggande orsaker 

går det att synliggöra den nuvarande lönsamheten. Hur de fem krafterna är 
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konfigurerade skiljer sig beroende på vilken bransch som analyseras. Vilken kraft som 

är starkast inom en bransch är inte stationär utan nya tekniska lösningar kan snabbt 

förändra de krafter som verkar inom en bransch. En djupare förklaring kring de fem 

konkurrenskrafterna följer nedan (Porter, 1983). 

2.2.1 Hot från nyetablerare 
Vid en nyetablering av ett företag inom en bransch skapas nyproducerande kapacitet på 

marknaden och ett begär av det nya företaget att tillförskaffa sig marknadsandelar. Detta 

sätter press på de befintliga aktörerna genom att pressa ner priser och kostnader och öka 

behovet av investeringar för att förbli konkurrenskraftiga (Porter, 1979). Hotet från 

nyetableringar beror på inträdesbarriärer till marknaden och påverkar hela branschens 

lönsamhet om inträdesbarriärerna är låga. Hur stark denna kraft är påverkas av hur de 

redan etablerade företagen reagerar på nyetableringar av konkurrenter på marknaden. 

Företag som kommer in från andra marknader och har befintlig kapacitet och kapital har 

goda förutsättningar att förändra en marknad och skapa konkurrens för befintliga 

aktörer. Enligt Porter (2008a) finns det sju stora källor till inträdesbarriärer:  

• Skalekonomi – När större produktionsvolymer innebär mindre styckkostnader 

tvingar det nyetablerade företag att antingen göra en storskalig satsning eller 

acceptera större kostnader i produktionen. 

• Nätverkseffekten – Denna effekt uppstår när kunder till ett företag är villiga att 

betala mer för ett företags produkt när antalet köpare av produkten ökar. 

• Kunders omställningskostnader – Det uppkommer fasta kostnader för kunder 

som väljer att byta leverantör av en produkt. Exempelvis kan den nya produkten 

skilja sig från det tidigare vilket innebär förändring hos företagets processer och 

att anställda behöver upplärning.  

• Kapitalbehov - Behovet av stora uppstartskapital för att kunna konkurrera på en 

marknad bildar en inträdesbarriär. Kapital kan vara nödvändigt för att bland 

annat investera i faciliteter, inventarier och för att finansiera uppstartskostnader. 

Barriären är speciellt stark om kapitalet är omöjligt att återfå genom exempelvis 

utveckling eller reklamkostnader. 
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• Positionsfördel oberoende på storlek – Etablerade företag kan ha 

kostnadsfördelar som andra potentiella konkurrenter inte har tillgång till. 

Exempel på detta skulle kunna vara patenterad teknik, tillgång till unika råvaror 

eller statliga subventioner. 

• Tillgång till distributionskanaler – Ett nyetablerat företag måste i många fall 

etablera distributionskanaler för sin produkt. Om det enbart finns ett begränsat 

antal kanaler på marknaden som alla redan är upptagna av konkurrenter blir 

inträdesbarriären stor.  

• Begränsande styrande politik – Regleringar av lagar och regler kan ha stor 

inverkan på nyetableringar inom en bransch och bilda inträdesbarriärer. 

Exempelvis kan begränsande licenser eller sträng patentlagstiftning förhindra 

nyetableringar.  

2.2.2 Köpares förhandlingsstyrka 
Köparens förhandlingsstyrka på marknaden beror på flera faktorer. I stor del är det 

maktbalansen mellan köparen och leverantören som avgör hur stark en köpare kan anses 

vara. En köpare anses ha stark förhandlingsstyrka om det finns få köpare på marknaden, 

där fler leverantörer behöver konkurrera om ett fåtal köpare. Köparen kan då ställa 

högre krav på leverantören genom att bland annat tvinga ner priser och även begära 

bättre kvalité på de produkter som levereras (Porter, 2008a). Det förekommer att köpare 

ingår i allianser där de tillsammans förhandlar med säljare för att på så sätt få en 

starkare förhandlingsstyrka. I marknader med oligopolistisk karaktär kan denna 

köpkraft bli ännu starkare, på grund av att antalet potentiella köpare minskar (Chae & 

Heidhues, 2003). Om marknadens produkt är standardiserad är det oftast en fördel för 

köparen. Kan köparen hitta likvärdiga produkter från flera olika leverantörer går det att 

spela leverantörerna mot varandra för att på så sätt få en bättre förhandlingsposition 

(Porter, 1979). Om köparen har potential att producera produkten på egen hand utan 

inblandning av den tidigare leverantören kan det ge en bra förhandlingsposition, där 

leverantören riskerar att förlora kunden helt om produkten anses för lönsam (Porter, 

2008a). 

2.2.3 Hot från substitutprodukter eller tjänster 
Om det existerar ett eller flera substitut till produkten minskar detta lönsamheten. Ett 

substitut kan vara en likartad produkt eller produkter som fyller en liknande funktion 
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hos konsumenten. Det är inte alltid lätt att få en bra överblick över potentiella hot, och 

med nya tekniska lösningar kan uppkomsten av ett substitut ske snabbt, vilket många 

branscher fått uppleva genom historien. Det gäller för företag att hålla sig uppdaterade 

vad som händer i andra branscher med potentiella substitutprodukter, och vara 

uppmärksamma om förändringar som kan göra substitutprodukter mer attraktiva 

(Porter, 2008b). Substitutprodukter är alltid närvarande, och då det är en ständig 

konkurrenssituation ställer det krav på branschen att kunna differentiera sig själva 

genom bland annat produktkvalitet och marknadsföring (Porter, 2008a). Hotet från 

substitutprodukter anses vara stort om substitutprodukten erbjuder en kostnadsattraktiv 

avvägning mot branschens egen produkt (Porter, 1979). En stor faktor är också hur 

kostsamt det är för köpare att byta till substitutprodukten. Ett byte av produkt kan 

innebära allt från utbildning av personal till inköp av nya anläggningar (Porter, 2008a). 

2.2.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörer med stor förhandlingsstyrka kan utnyttja detta genom att höja priset på 

sina produkter, minska på kvalitén eller lägga kostnader på sina kunder för att höja sin 

lönsamhet (Porter, 2008a). Om en bransch kännetecknas av leverantörer med mycket 

kraftfull förhandlingsstyrka kan hela branschens lönsamhet pressas tillbaka (Porter, 

1979). En leverantör kan stärka sin förhandlingsstyrka genom att få sina kunder att 

anpassa sin produktion efter leverantörens produkt vilket skapar omställningskostnader 

om kunden väljer att byta ut leverantören. En leverantör kan också öka sin 

förhandlingsstyrka genom att verka inom ett brett spektrum av affärsområden. 

Leverantören behöver därigenom inte vara beroende av hög avkastning inom alla 

affärsområden. Ett av det bästa sättet att få en stark förhandlingsstyrka är att skapa en 

produkt som inte har något substitut (Porter, 2008a).  

2.2.5 Konkurrens bland existerande företag 
Rivalitet mellan existerande aktörer inom en bransch kan anta många olika former som 

exempelvis prispress, nya produkter, reklamkampanjer och serviceförbättringar. 

Intensiv rivalitet mellan aktörer på marknaden bidrar till att sänka lönsamheten för hela 

branschen vilket kan inträffa om marknaden växer långsamt och varje aktör får slåss om 

marknadsandelar. Om flera aktörer är jämnstora kan intensiv prispress uppstå (Porter, 

2008a). Antalet aktörer på marknaden har en signifikant påverkan på hur stor 

prispressen är (Gupta, 2002). Den höga prispressen ökar även risken att företag 

undervärderar kostnaderna och kraven för att leverera en viss tjänst. Detta kan leda till 
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förluster för företaget eller att produkten inte håller utlovad kvalitet. Det är företaget 

som är mest överoptimistiskt kring hur billigt de kan tillverka produkten som oftast 

också får kontraktet. Detta fenomen är ofta förekommande vid offentliga upphandlingar 

där fokuset oftast ligger på priset av tjänsten (Hong & Shum, 2002). Produkter som är 

svåra att differentiera och därför är identiska med övriga konkurrerande produkter och 

små omställningskostnader för kunder vid byte av produkt ökar även det konkurrensen 

på marknaden (Porter, 1979). Höga utträdesbarriärer genom högt specialiserad kunskap 

inom området får aktörer med dålig lönsamhet att stanna kvar på marknaden även om 

det finns dålig lönsamhet i branschen (Porter, 2008a). 

3. Metod 
I detta kapitel redogörs den metod som legat till grund för studien. Avsnittet börjar med 

att beskriva studiens forskningsmetod för att senare gå in på det mer praktiska 

utförandet av studien med avsnitt relaterade till genomförda intervjuer och val av 

sekundärdata. Avsnittet avslutas med analys av data och trovärdighet.  

3.1 Val av forskningsmetod 
Studien kommer använda den hermeneutiska forskningsprocessen som utgår från att 

enskilda fenomen endast kan förstås genom att analysera dess sammanhang. En 

helhetssyn av fenomenet är nödvändig och tolkningen av fenomenet beror på vilket 

perspektiv som betraktaren använder. Den som undersöker ett fenomen bör enligt 

hermeneutiken med inlevelse och engagemang komma nära och sätta sig in i det som 

skall studeras. Den hermeneutiska teorins främsta uppgift är att bidra till förståelse och 

insikt och möjliggöra en meningsfull tolkning av individer, grupper, situationer och 

händelseförlopp (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I denna studie kommer både sociala och fysiska förhållande att undersökas. 

Nyckelpersoner inom branschen har blivit intervjuade och deras synsätt har framhävts. 

Det hermeneutiska synsättet är användbart eftersom respondenterna till stor grad 

dikterar arbetets utfall. Det är viktigt att ha den hermeneutiska forskningsmetoden i 

åtanke under studiens genomförande, exempelvis att flera aktörer kan ha skilda 

perspektiv på samma fenomen. Under arbetets gång har detta problem kringgåtts genom 

att intervjua flera dosapotek, men även underbygga intervjusvaren med sekundärdata.  
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Hermeneutiska forskningsidealet förutsätter att en kvalitativ metod används i studien. 

Enligt Bryman (2007) är en av styrkorna med den kvalitativa undersökningsprocessen 

att den är flexibel och kan enkelt ändra riktning under insamlingen av data. Genom att 

behålla syftet relativt öppet går det med den kvalitativa strategin att fånga upp data som 

i efterhand visar sig vara intressant och på så sätt berika studien. Det finns dock en risk 

att undersökaren och respondenten influeras av varandra under intervjun (Bryman, 

2007). Intervjupersonens synsätt har efterfrågats för att ta reda på faktorer som påverkar 

företagsklimatet som undersökaren inte kunnat få fram med hjälp av sekundärdata. Här 

har liknande och öppna frågor ställts till flera olika parter för att minska risken för 

ömsesidig påverkan.  

Den kvalitativa metodens flexibla undersökningsprocess lämpar sig bra till studiens 

undersökande syfte. Fokus för studien kan på så sätt skifta beroende på vad som bedöms 

som intressant under genomförandet av datainsamlingen. Studien har eftersträvat att 

skapa en nära relation med respondenter med kunskap inom ämnet för att förstå deras 

uppfattning och perspektiv inom ämnet. 

3.2 Intervju som kvalitativ metod 
Eftersom studiens syfte efterfrågar en metod som främjar sökandet efter intressanta 

aspekter inom ett ämne är den kvalitiva intervjun ett naturligt val. Styrkan i den 

kvalitativa intervjun ligger i att situationen liknar ett vardagligt samtal (Holme & 

Solvang, 1997). Denna metod är särskilt lämpad för att producera djupgående och 

detaljerad data, men den visar även vad respondenten tycker är relevant (Denscombe, 

2009). För att beskriva kvalitativa intervjuer använder Bryman (2007) två termer, 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. I denna studie har semi-strukturerade 

intervjuer används. Det finns flera anledningar till valet av intervjumetod. Syftet för 

studien är exempelvis av mer öppen karaktär, där en del av arbetet är att undersöka vad 

som är intressant. I den kvalitativa semi-strukturerade intervjun utövar undersökaren 

mindre mängd styrning av samtalet vad gäller undersökningspersonerna och strävar 

efter att låta dessa påverka samtalets utveckling (Holme & Solvang, 1997). Bryman 

(2007) skriver att strukturen är att föredra när studien har en riktning eller fokus, så att 

vissa problem eller punkter kan tas upp. När ostrukturerade intervjuer används, riskerar 

studien att bli för ostrukturerad när olika personer intervjuar i en och samma studie. Vid 

intervjutillfällena har inte en lista med frågor använts, utan mer en guide som för 
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samtalet i en efterfrågad riktning. Det är nödvändigt att vara mottaglig för vad 

respondenten försöker förmedla och ha förmågan att följa upp. Ett utförligt förarbete har 

varit viktigt för att förbereda följdfrågor, även fast respondenten styr samtalet går det på 

så sätt att leda samtalets riktning. 

Studien använder sig av nyckelpersoner, vilka har ingående kunskaper i företaget eller 

organisationen, men även inom den bransch de befinner sig i. Korrespondens har skett 

med hjälp av e-post, där respondenterna har förberetts på de frågor som kommer att 

ställas under intervjun. En sammanfattning av frågorna har skickats i förväg, delvis för 

att den valda intervjuformen efterfrågar utförliga svar, men även för att det generellt är 

en bra idé ge respondenterna en möjlighet att förbereda sig både praktiskt och mentalt. 

Omfattande bakgrundsmaterial om företagen eller organisationerna har analyserats i 

förväg för att ge ett proffsigt och intresserat intryck vilket är viktigt. Intervjuaren kan få 

olika svar beroende på hur denne uppfattas (Denscombe, 2009). 

3.3 Val av respondenter 
Primärdata till denna studie har samlats in genom intervjuer med individer med kunskap 

inom marknaden för dosdispenserade läkemedel. För att få en så bred inblick i 

marknaden som möjligt har flera olika aktörer med olika kunskaper om marknaden 

blivit utfrågade. När det kommer till leverantörer av dosdispenserade läkemedel finns 

det tre leverantörer av tjänsten: Svensk Dos AB med lokaler i Uppsala, Apotekstjänst 

Sverige AB med lokaler på Lidingö och Apoteket AB med produktionsanläggningar i 

Örebro och Umeå. Ett studiebesök med intervju har genomförts på Apotekstjänsts 

produktionsanläggningar för att ge studien en bra bakgrund till hur verksamheten kring 

ett dosapotek ser ut. Apotekstjänst bedriver hela sin verksamhet i de lokaler som 

författarna har besökt, vilket gav en möjlighet till att förstå hela verksamheten. En 

telefonintervju med Svensk Dos har också genomförts för att kunna jämföra 

uppfattningen mellan två producenter på marknaden. 

När det kommer till kunder av dosdispenserade läkemedel så existerar det sex 

landstingskluster som upphandlar om tjänsten i Sverige. På grund av begränsade 

resurser har ett urval av dessa gjorts med avseende på fysiskt avstånd. Intervjuer med 

personer som är del av landstingsklustret Sjuklövern har valts ut, där Uppsala läns 

landsting och Uppsala kommun ingår.  
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eHälsomyndigheten är en central aktör på marknaden som tillhandahåller register som 

både kommun, landsting och producenter av dosdispenserade läkemedel använder 

regelbundet och därför genomfördes en intervju med denna organisation. I Tabell 2 

finns samtliga intervjuer listade och intervjufrågorna återfinns som bilaga i kapitel 8. 

Tabell 2. Sammanställning av genomförda intervjuer i studien. 
Organisation Befattning Datum Plats Längd 
Uppsala kommun Sjuksköterska på 

äldrevårdsförvaltningen 
med stor kunskap inom 
dosdispenserade 
läkemedel 

2016-04-
08 

Uppsala kommuns 
lokaler i Uppsala 

60 
minuter 

Uppsala län 
landsting 

Apotekare med 
specialistkompetens 
inom dostjänster på 
landstinget och 
representant i 
landstingsklustret 
Sjuklövern 

2016-04-
11 

Uppsala läns 
landstings lokaler i 
Uppsala 

60 
minuter 

Apotekstjänst 
Sverige AB 

Ansvarig inom kvalité 
och farmaci och 
ledamot i 
ledningsgruppen 

2016-04-
14 

Apotekstjänsts 
lokaler på Lidingö 

150 
minuter 

Svensk Dos AB Ansvarig för marknad 
och upphandlingar och 
ledamot i 
ledningsgruppen 

2016-04-
22 

Telefonintervju 60 
minuter 

eHälsomyndigheten Produktspecialist och 
systemförvaltare som 
har varit verksam inom 
organisationen sedan 
den bildades 

2016-04-
26 

eHälsomyndighetens 
lokaler i Stockholm 

90 
minuter 

3.4 Utformning av intervjufrågor 
Den vetenskapliga fråga som har använts i rapporten har modifierats något under de 

veckor som intervjuerna har genomförts. Varje intervju har tillfört sin del och 

intervjuerna från leverantörerna har varit mer kopplade till de begrepp som används i 

teorin. Leverantörintervjuerna har med fördel lagts mot slutet av intervjuperioden för att 

säkerställa att intervjufrågorna skulle var så nära relaterat syftet som möjligt. 

Intervjufrågorna till leverantörerna Apotekstjänst Sverige AB och Svensk Dos AB var 

influerade av Porter och de tre upphandlingskategorierna, men gav samtidigt utrymme 

för intervjupersonernas egna tankar och fokus. Relationer till landstingen, 

kommunikation och samarbeten vid upphandlingsprocessen gav intressanta svar som 
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passade in med de tre upphandlingskategorierna. Vissa av kriterierna i modellen är 

enklare att härleda frågor ur som exempelvis längd på avtal eller val av leverantör, där 

tolkningen är simpel. Andra ger mer utrymme för tolkning, som kommunikation med 

leverantörer eller gemensamma aktiviteter, där de mer öppna frågorna visade sig vara 

mer hjälpsamma. Ibland har frågor härletts direkt från modellen eftersom 

intervjupersonerna har haft djupa kunskaper inom ämnet. Intervjupersonerna hos 

leverantörerna har alla haft någon form av ekonomisk bakgrund. Detta gör frågor 

relaterade till Porters fem krafter som exempelvis konkurrens och inträdesbarriärer till 

bra utgångspunkter för intervjuerna. Fokus har legat på att lyfta fram så många 

potentiella faktorer till Porters fem krafter som möjligt, vilket de breda frågorna har 

bidragit med.  

Erridge och Nondi (1994) har använt sig av mycket typiska och välkända uttryck i sina 

modeller. Uttryck som formell, omfattande och förbehållsam lämnar utrymme för 

tolkning, men blir mindre problematiska eftersom de olika kategorierna är få, samtidigt 

som de förklaras ingående. Vid frågor om upphandling är intervjupersonerna insatta och 

kan sin sak, vilket har lett till att frågorna har varit öppna för att utforska 

kunskapsluckor hos undersökaren. 

3.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjun med kommunen var den första i ordningen följt av landstinget som gav en bra 

helhetsbild om ämnet. Frågorna fokuserade på relation till kommun, landsting och 

leverantörer vilket hade nära relation till teoriavsnittet om upphandling, de tre 

upphandlingskategorierna som använder sig av bland annat relationen mellan landsting 

och leverantör för att avgöra vilken kategori som är lämplig för vilken upphandling. 

Uppsala läns landsting fick frågor om hur landstingsklustren uppkom, men även 

dostjänsten i allmänhet och vilka som brukar den. Detta visade sig vara givande vid 

utformningen av leverantörsintervjuerna. Frågorna till kommunen var också till hjälp, 

men fokuserade mindre på upphandling och mer på användningen av tjänsten. Frågorna 

fokuserade på hur kommunikation och distribution hängde samman med dospatienterna.  

Intervjuerna med dosleverantörerna var nära relaterade den teori som använts. Besöket 

hos Apotekstjänst var extra givande eftersom författarna fick en genomgång av 

maskinparken och produktionskedjan tillsammans med en utförlig intervju som varade i 

150 minuter. Samtliga intervjuer spelades in för att senare transkriberas. Intervjun med 
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Svensk Dos ansvarige för marknad och upphandling var problematisk att boka tid med, 

samtidigt var det viktigt för studiens syfte att just nyckelpersoner intervjuades. En 

telefonintervju genomfördes därmed i form av telefonkonferens. Intervjupersonerna 

informerades innan om studiens syfte tillsammans med de övergripande ämnena som 

senare togs upp vid intervjutillfället. 

3.6 Sekundärdata 
Som sekundärdata har i första hand utredningar, rapporter och andra skriftliga texter 

från offentliga myndigheter och organisationer använts för att införskaffa en bakgrund 

till hur avregleringen av apoteksmonopolet har genomförts och hur den har utvecklats. 

Tidskriftsartiklar från branschtidningar har används för att få en uppdaterad syn på 

branschen och ge ett ytterligare perspektiv av marknadens utveckling som komplement 

till det som respondenterna bidragit till. I studien har också offentliga utredningar och 

rapporter använts som en utgångspunkt till utformandet av intervjufrågorna till studien. 

Sekundärdata som samlats in har även fungerat som komplement till data från de 

intervjuer som genomförts i studien. Det finns en risk att intervjupersoner kan vara 

partiska i vissa frågor, och att då kunna underbygga dessa intervjusvar med 

sekundärdata ökar trovärdigheten av studien. 

3.7 Analys av data 
Insamlandet av data i studien har skett i flera steg. Samtliga intervjuer har 

transkriberats, vilket har genererat stora mängder nedskriven information. För att få en 

helhetssyn och förstå innehållet har texterna senare sammanfattats i viktiga punkter som 

sedan har legat till grund för empirin i studien. Arbetssättet har varit hjälpsamt för 

kategoriseringen av de olika faktorerna som är kopplade till studiens syfte, där insamlad 

data har gåtts igenom flera gånger. Studiens teoretiska ramverk har sedan legat till 

grund för vidare analys av insamlad data. 

3.8 Trovärdighet 
Det är viktigt att undersökaren är medveten om riskerna att inte validera skriftliga källor 

och att dessa minimeras dessa så mycket som möjligt. Denscombe (2009) beskriver fyra 

kriterier som är användbara vid validering av skriftliga källor. Det första kriteriet är 

autenticitet, där ett dokuments äkthet och ursprung ifrågasätts. Det är viktigt att ställa är 

att vara medveten om huruvida data som presenteras kan vara en förfalskning eller 

omskrivning. Dokumentets trovärdighet eller det underliggande syftet bakom materialet 
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är ett annat kriterium som också är viktigt att ta i beaktande. Många av de 

sekundärkällor som används är allmänna handlingar och har skapats av svenska 

myndigheter, vilka antas vara riktiga. Huruvida författarna är partisk och om 

författarnas kunskaper är relevanta är viktiga frågor att ställa. Frågan om 

representativitet är den om ett dokument är typiskt för sitt slag. Dokument som används 

bör vara fullständiga och i originalform. Det sista kriteriet som tas upp är dokumentets 

innebörd, och huruvida det är tydligt och entydigt. Om dokumentet innehåller 

svårfångade koder och innebörd som måste läsas mellan raderna finns det en risk att 

dokumentet kan misstolkas (Denscombe, 2009). Myndighetstexterna har varit relativt 

entydiga eftersom de endast beskrivit ett tillstånd på exempelvis dosmarknaden. 

Teorilitteraturen som använts i studien har vid vissa tillfällen öppnat upp för tolkning, 

men har samtidigt underbyggts med flertalet källor för att minimera risken för 

feltolkningar.  

Trovärdigheten från de rapporter och utredningar som har använts i denna studie kan till 

stor utsträckning anses hög eftersom dokumenten ofta har flera författare och granskare. 

Som kriterierna nämner ovan är det viktigt att de rapporter vi tar del av är i originalform 

och inte förkortade exemplar, då de kan ge en missvisande bild.  

Det är på så sätt omöjligt att bedriva opartisk forskning enligt hermeneutiken, men det 

innebär även att resultatet inte nödvändigtvis går att applicera på andra fall (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Att generalisera data kan vara svårt eftersom varje fall är unikt. Enligt 

Bryman (2007) säger kritiker av den kvalitativa analysen att det är omöjligt att veta om 

resultaten kan generaliseras och användas i en annan kontext. Studien syftar till att ge 

läsaren en god överblick av vad som analyserats och inte överdriva studiens 

användningsområde för att inte ge en osann bild av resultatens applicerbarhet.  

4. Empiri 
Kapitlet börjar med en genomgång av lagen om offentlig upphandling för att sedan 

förklara vad tjänsten dosdispenserade läkemedel innebär, hur apoteksmonopolet 

avskaffades i Sverige och hur en konkurrensutsatt marknad växt fram. Detta för att ge 

läsaren en bakgrund till den dosdispenserade läkemedelsmarknaden och ge förståelse 

för marknadens egenskaper. Efter detta följer mer specifikt utvalda delar som är 



 
	

20	

relaterade till företagsklimatet på marknaden. Avsnitten finansiering, upphandling och 

marknaden utgör tillsammans de viktigaste aspekterna av hur företagsklimaten ser ut på 

marknaden idag.  

4.1 Lagen om offentlig upphandling 
Dosdispenserade läkemedel upphandlas genom lagen om offentlig upphandling vilket 

innebär att en myndighet anskaffar varor, tjänster eller liknande från privata företag. För 

att gynna konkurrens på marknaden och för att hushålla med skattemedel finns det ett 

strikt reglemente till hur dessa upphandlingar får gå till (Konkurrensverket, 2014a). 

Landstingens inköp av de tjänster som leverantörer tillhandahåller måste därför följa 

lagen om offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling är ett svenskt 

regelverk, men mycket är byggt på EU-direktiv för hur en upphandling ska gå till (SFS 

2007:1091). Landstingen finansierar sina köp med allmänhetens pengar och behöver 

därför följa striktare regler än exempelvis privata aktörer. Med detta sagt behöver det 

inte vara så att kravet på ekonomisk effektivitet är det enda som den upphandlande 

landstinget behöver ta hänsyn till. Andra faktorer som exempelvis miljöhänsyn kan 

också evalueras, men måste då anges i anbudsunderlaget så att potentiella anbudsgivare 

har chans att anpassa sina bud. Det finns flera motiv till att dessa strikta regler finns och 

att inköpen sker i en formaliserad process. Ett motiv är att det minskar risken för 

otillbörlig favorisering och korruption. Alla tilldelningsbeslut offentliggörs och de 

beslut som görs kan begäras till överprövning i domstol om någon part anser att 

upphandlingen inte följt det regelverk som finns. Ett annat motiv är att ha ett regelverk 

för att motverka favorisering av lokala leverantörer, då kommuner och landsting kan se 

det som gynnsamt att ge lokala leverantörer fördelar. I ett större mer landsomfattande 

perspektiv kan dock en sådan favorisering leda till försämrad konkurrens och i längden 

högre kostnader. Tanken är att alla företag ska oavsett geografiskt läge ha samma 

möjlighet att lämna bud (Konkurrensverket, 2014b). 

Dessa motiv har formaliserats i form av fem grundläggande upphandlingsprinciper, som 

bestämmelser i upphandlingsreglerna ska tolkas mot bakgrund av (Konkurrensverket, 

2014b): 

• Icke-diskriminering – Vilket innebär att alla företag har lika rätt att vara med vid 

en offentlig upphandling. Anbudsansökare från andra orter ska med andra ord 

behandlas lika som ett lokalt företag från exempelvis samma kommun. 
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• Likabehandling – Vilket innebär att alla leverantörer ska få samma 

förutsättningar. Detta betyder att alla företag ska få precis samma information 

vid samma tidpunkt, för att undvika favorisering. 

• Proportionalitet – Vilket innebär att när myndigheter genomför en upphandling 

måste de skapa krav som myndigheten ställer på varan eller tjänsten vara 

realistiska och möjliga att följa. Kraven får alltså inte vara fler eller mer 

detaljerade än vad som är nödvändigt. 

• Öppenhet – Vilket innebär att myndigheten ska vara tydlig med informationen 

kring upphandling så att det är enkelt för företagen att förstå vad det är 

myndigheten vill ha. Samtliga krav som ställs på tjänsten eller varan ska vara 

tydligt beskrivna i informationen. 

• Ömsesidigt erkännande – Vilket innebär att intyg och certifikat som utfärdats av 

en medlemsstat i EU/EES också ska gälla i andra medlemsländer. 

4.2 Dosdispenserade läkemedel 
Dosdispenserade läkemedel är en tjänst avsedd för individer med behov av regelbunden 

och stabil medicinering av en viss mängd läkemedel. Tjänsten innebär att en patient får 

sina läkemedel omförpackade maskinellt från originalförpackning till en dospåse 

försedd för förtäring vid ett och samma tillfälle, exempelvis morgon, middag och kväll. 

Dospåsarna produceras av ett dosapotek med tillstånd från Läkemedelsverket som i sin 

tur ansvarar för expedieringen av de dosdispenserade läkemedlen mot patienten 

(Statskontoret, 2013). 

Tjänsten med dosdispenserade läkemedel i Sverige har funnits under lång tid och 

började under 1980-talet när Apoteket AB manuellt började producera i speciella 

dosbrickor. Arbetet blev så småningom så omfattande att Apoteket AB bestämde sig för 

att investera i maskinell dosdispensering. Dostjänsten har historiskt erbjudits dels till 

enskilda patienter som själva kan hantera sitt läkemedel men haft praktiska eller 

kognitiva svårigheter med läkemedels förpackningar, men också till sjukvården inom 

kommun och landsting. Detta innebär att patienter som bor i ordinärt boende, det vill 

säga patienter som bor hemma i eget boende, själva kan ansvara för sin 

läkemedelshantering och få stöd av dosdispenserade läkemedel. Patienter som inte 
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själva ansvarar för sitt läkemedelsintag och har ett så kallat läkemedelsövertag, det vill 

säga hemsjukvården ansvarar för deras läkemedelsintag, kan också få dosdispenserade 

läkemedel. Patienter som bor i särskilt boende, som exempelvis trygghetsboende, har så 

gott som alltid läkemedelsövertag, så även dessa patienter kan få dosdispenserade 

läkemedel. Vilka patienter som bör få dosdispenserade läkemedel bestäms vanligen av 

riktlinjer som finns i de flesta landsting i Sverige. Dessa utfärdas normalt av 

läkemedelskommittén eller landstingets läkemedelsenhet (Läkemedelsverket, 2013). 

Alla läkemedel kan inte heller dosdispenseras utan ett läkemedel behöver vara en fast 

beredning som exempelvis tabletter och kapslar för att kunna förpackas i en dospåse. De 

läkemedel som inte går att leverera genom dosdispensering får separat levereras till 

patienten i sin originalförpackning (Statskontoret, 2013). 

Innan omregleringen fick cirka 185 000 patienter får sina läkemedel via dosdispensering 

i Sverige. Av det totala antalet individer så bor 54 procent i särskilt boende och 46 

procent i ordinärt boende. Av de patienter som bor i eget boende behöver en majoritet 

hjälp med att hämta ut sina läkemedel medan resten klarar av detta på egen hand. Cirka 

åtta procent av alla individer över 65 år i Sverige får dosdispenserade läkemedel och 

spridningen i antalet dostjänstpatienter mellan landstingen i denna åldersgrupp är 6-11 

procent. Utöver detta fick 2000 personer som var intagna på kriminalvårdsanstalt 

dosdispenserade läkemedel (Läkemedelsverket, 2013). 

4.3 Apoteksmonopolets avskaffande 
Apoteket AB har haft ett lagstadgat monopol på dosdispenserade läkemedelstjänster 

fram till apoteksmonopolets avreglering 2009. Detta genomfördes genom ett nationellt 

arbete med målet att konkurrensutsätta dostjänsten enligt lagen om offentlig 

upphandling. Samtliga landsting och regioner hade innan avregleringen avtal med 

Apoteket AB om dosdispensering av läkemedel till patienter inom öppenvård. 

Avregleringen påbörjades genom bildandet av Apotekens Service AB som formellt tog 

över ansvaret för de nationella infrastrukturtjänster som samtliga parter på 

apoteksmarknaden behöver för att bedriva sin verksamhet efter avregleringen av 

apoteksmonopolet. Under 2010 bjöd Socialdepartementet in Sveriges Kommuner och 

Landsting, landsting och regioner samt företrädare för apoteken och apotekens service 

till dialog om dosdispenseringstjänsten med mål om konkurrensutsättning av tjänsten. 

Detta ledde i sin tur till att Sveriges Kommuner och Landsting tog initiativ till en 
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nationell arbetsgrupp för att arbeta med dosdispenseringfrågan. Gemensamt 

förfrågningsunderlag togs fram som samtliga landsting skulle använda och landstingen 

delades in i kluster för gemensam upphandling av tjänsten. Fördelarna med att delta i 

kluster var att landstingen kunde använda sig av gemensam 

upphandlingsdokumentation, ha standardisering av förvaltning och krav gentemot 

marknaden och att hitta en storlek på samarbeten som ger skalfördelar för både inköp 

och drift (Statskontoret, 2013). 

Nationella arbetsgruppen valde i samråd med landstingen att sammansluta samtliga 

landsting i sex större sammanslutningar även kallat kluster som skulle användas vid 

upphandling av dosdispenserade läkemedelstjänster. Resultatet blev de sex stycken 

kluster som presenteras Tabell 3. 

Tabell 3. Landstingsklustren vid upphandling av dosdispenserade läkemedel med 
förkortning och ingående landsting (Statens offentliga utredningar, 2014). 

Namn på landstingkluster Landsting som ingår i klustret 
Region Skåne Skåne läns landsting 
BJKKÖ Landstinget Blekinge, Landstinget i 

Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, 
Landstinget i Kronobergs län och 
Landstinget i Östergötland 

Västra Götalandsregionen och Region 
Halland (VGR/RH) 

Västra Götalands läns landsting och 
Landstinget i Hallands län 

Sjuklövern Landstinget Sörmland, Örebro läns 
landsting, Landstinget i Värmland, 
Landstinget Dalarna, Landstinget 
Gävleborg, Landstinget i Uppsala län och 
Landstinget Västmanland 

Stockholm läns landsting och Region 
Gotland 

Stockholm läns landsting och Gotland läns 
landsting 

VLL Västerbotten läns landsting, Jämtland läns 
landsting, Norrbottens läns landsting och 
Landstinget Västernorrland 

 

Apoteket AB hade innan avregleringen byggt upp ett dosreceptregister som innehöll alla 

ordinerade läkemedel (dosdispenserade läkemedel och originalförpackade läkemedel), 

adressuppgifter till patienter samt leveransinformation till utlämningsställe. Detta 

register flyttades under 2012 till ett nationellt ägt dosreceptregister hos det nystartade 

Apotekens Service AB. Samtidigt ersattes det tidigare användargränssnittet eDos med 

ett nyutvecklat via webbklienten Pascal. Detta nationella dosreceptregister blev 
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tillgängligt till samtliga dosleverantörer på den omreglerade marknaden. 

(Läkemedelsverket, 2013) 

Efter ett regeringsbeslut avvecklades Apotekens Service AB 2014 och ersattes av 

eHälsomyndigheten som tog över ansvaret för att upprätthålla ett nationellt register för 

elektroniska läkemedelsrecept i Sverige. eHälsomyndigheten fungerar idag som en länk 

mellan vård och apotek i Sverige. Detta fungerar på sådant sätt att dosapoteken i 

Sverige skickar sortiment-, produktion- och leveransinformation elektroniskt till 

myndighetens register, som sedan via webbapplikationen Pascal görs tillgänglig för 

vården. Ansvariga i vården kan sedan i sin tur uppdatera sina patienters recept via 

Pascal som sedan via eHälsomyndigheten register blir tillgängligt för det aktuella 

dosapoteket (Respondent eHälsomyndigheten). 

Efter omregleringen har två leverantörer av dosdispenserade läkemedel utöver Apoteket 

AB startat i Sverige: Svensk Dos AB och Apotekstjänst Sverige AB. Marknaden har 

varit turbulent på den nya omreglerade marknaden och Apoteket AB har förlorat 

tidigare kunder till de nya leverantörerna. Inledningsvis blev Svensk Dos leverantör av 

dostjänster till Region Skåne och Kriminalvården (Respondent Svensk Dos). Samtidigt 

blev Apotekstjänst leverantör till landstingsklustren Sjuklövern samt Västra 

Götalandsregionen och Region Halland (Respondent Apotekstjänst). Efter den första 

upphandlingstiden var marknaden relativt stabil i ett antal år till den första avtalstiden 

gått ut och landstingsklustrens skulle upphandla tjänsten för en andra gång på den 

omreglerade marknaden. Detta resulterade i att Apoteket AB tog över Västra 

Götalandsregionen och Region Halland-klustret från Apotekstjänst på ett bud på 1,19 

kronor per patient och dag samtidigt som Apotekstjänst vann BJKKÖ från Apoteket AB 

genom att lägga ett bud på noll kronor för utförandet av tjänsten (Läkemedelsvärlden, 

2015a; Svensk Farmaci, 2016). Svensk Dos vann Sjuklövern-klustret från Apotekstjänst 

med ett bud på 0,47 (Läkemedelsvärlden, 2015c). Region Skåne fortsatte med Svensk 

Dos genom sitt lägsta bud i upphandlingen på 0,44 (Svensk Farmaci, 2015). Stockholm 

Läns Landsting och Region Gotland förlängde sitt kontrakt med Apoteket AB med ett 

bud på 1,47 (Dagens Apotek, 2015). Hur denna utveckling påverkade 

marknadsandelarna på den dosdispenserade marknaden kan ses i Figur 2. 
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Figur 2. Redovisning av Apoteket AB, Svensk Dos AB och Apotekstjänst Sverige AB 

marknadsandelar i procent efter avregleringen av apoteksmonopolet. Värt att notera är 
att cirka 10 procent av marknaden motsvarar läkemedelsförsörjningen för cirka 20 000 

patienter (Statens offentliga utredningar, 2014; Läkemedelsvärlden, 2015a, 2015c; 
Svensk Farmaci, 2015, 2016). 

 

Efter avregleringen av apoteksmonopolet har priset på dosdispenseringstjänsten sjunkit 

markant. Innan omregleringen kostade tjänsten cirka sex kronor per patient och dygn 

(Statskontoret, 2013). Vinnande bud i upphandlingen av tjänsten till landstingsklustret 

Stockholms Länslandsting och Region Gotland för 2016 och framåt blev exempelvis 

1,47 SEK per patient och dygn (Dagens Apotek, 2015). De nya aktörerna har uttalat sig 

om svårigheter i att finna lönsamhet för sin verksamhet med dessa låga ersättningar för 

tjänsten. Som en följd av detta har Apotekstjänst anmält Apoteket AB till 

konkurrensverket för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden genom att 

dumpa priserna (Konkurrensverket, 2015).  

4.4 Finansiering av tjänsten 
För utförandet av dosdispenseringen betalar landstingen i Sverige dosapoteket en 

ersättning per patient och dag för tjänsten. Kostnaden för läkemedlen som dispenseras 

betalas av patienten på samma sätt som om patienten köpt dem på ett öppenvårdsapotek 
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(Läkemedelsverket, 2013). Den dosdispenserade läkemedelsmarknaden i Sverige 

omsätter cirka 2,2 miljarder kronor per år. Hälften av omsättningen utgörs av 

dosdispenserade läkemedel och andra hälften av läkemedel i sina originalförpackningar. 

Finansieringen kommer dels från staten med cirka 300 miljoner genom statsbidraget för 

läkemedel. Landstingen bekostar läkemedlen men betalar även en ersättning till 

dosleverantörerna för utförandet av tjänsten. Kommunerna står för eventuella 

leverantörskostnader (Statens offentliga utredningar, 2014). 

4.4.1 Handelsmarginalen 
För ett apotek är receptläkemedlens inköpspris och försäljningspris reglerad av 

Läkemedelsverket. Den ersättning som apoteket får för att hantera ett läkemedel är 

differensen mellan inköpspris och försäljningspris och detta kallas handelsmarginal 

(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2015). Hela förmånssystemet och 

ersättningsmodellen för apotek med handelsmarginal är anpassad för öppenvårdsapotek. 

Ett dosapotek får samma ersättning som ett öppenvårdsapotek för sin hantering av 

läkemedel även fast ett dosapotek har fler krav på sig. Exempelvis kan dospatienter inte 

vänta på sina dosläkemedel utan dessa måste distribueras med krav på leveranssäkerhet, 

till skillnad från när patienter själv hämtar sina läkemedel i öppenvårdsapotek. 

Handelsmarginalen har också sänkts nyligen, och öppenvårdsapoteken klagar på dålig 

lönsamhet, men då har öppenvårdapotek också möjlighet att sälja kringprodukter för att 

öka förtjänsten, vilket dosapoteken inte har (Respondent Apotekstjänst). 

4.4.2 Periodens vara 
Ett läkemedel som har föreskrivits inom läkemedelsförmånerna skall bytas ut mot det 

tillgängliga läkemedel inom förmånerna som har lägst försäljningspris. Det läkemedel 

som har lägst pris under en viss månad kallas för Periodens vara. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket publicerar periodvis vilka läkemedel som är kandidater till 

Periodens vara. Läkemedelsverket beslutar sen vilka läkemedel som anses vara 

utbytbara (Statens offentliga utredningar, 2014). 

Dosapoteken följer delvis Periodens vara men konceptet är anpassat för 

öppenvårdapotek och inte dosapotek. Ett öppenvårdsapotek kan enkelt växla mellan de 

billigaste likvärdiga läkemedlen på marknaden genom att bara expediera olika 

förpackningar över disken. Samma förutsättningar finns dock inte hos dosapoteken som 

har specialbyggda kassetter i sina maskiner som är konstruerade utifrån vilka tabletter 

de ska innehålla. Att beställa nya kassetter och installera dessa är tids- och 
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resurskrävande vilket gör det opraktiskt för dosapotek att följa Periodens vara. Detta gör 

att läkemedel blir dyrare för dosapoteken eftersom de inte kan använda det förmånliga 

pris som Periodens vara ger möjlighet till i samma utsträckning som ett 

öppenvårdsapotek (Respondent Apotekstjänst). Om dosapoteken skall kunna använda 

sig av Periodens vara i större utstäckning är det görs idag krävs att Periodens vara 

hanteras på ett annat sätt än på öppenvårdsapoteken (Respondent Svensk Dos).  

4.4.3 Parallellimport 
Parallellimport av läkemedel bygger på den fria rörligheten av varor inom EU och 

innebär att försäljning av ett läkemedel i ett annat EU-land än det land där läkemedlet 

ursprungligen är tillverkat och släppt inom (Statens offentliga utredningar, 2014). För 

vissa varor har apoteken rätt att förhandla om inköpspris medan andra är fastställda av 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. För de varor man kan förhandla om 

inköpspris med så är parallellimport ett sätt att få in varor till ett lägre inköpspris. 

Problemet är att tillgången är dålig och att det är svårt att parallellimportera läkemedel i 

de volymer som dosapoteken behöver. De strävar efter att utöka parallellimporten men 

allting beror på vilka förutsättningar som finns för detta (Respondent Svensk Dos). Det 

finns företag som är direkta parallellimportörer och alla apotek har möjlighet att 

förhandla med dessa. Så alla apotek konkurrerar på samma förutsättningar. Dock har 

parallellimporten minskat successivt (Respondent Apotekstjänst). 

4.4.4 Nollbud 
Apotekstjänst har lagt ett bud på noll kronor (nollbud) för utförandet av tjänsten vid 

BJKKÖ:s senaste upphandling. Detta ledde till att företagets intäkter framöver kommer 

nästan uteslutande från läkemedelsmarginalen. Detta innebär att landstingen kommer 

göra stora besparingar genom att slippa betala ersättning till dosleverantörerna för de 

patienter som använder dostjänsten (Respondent Apotekstjänst). Som riktlinje består 

idag ett dosapoteks intäkter av 80 procent läkemedelsförsäljning, 10 procent ersättning 

för utförandet av tjänsten och 10 procent övrig service (Respondent Svensk Dos). 

4.5 Upphandling 
Landstingen måste enligt lag upphandla leveranser av öppenvårdsdos. Tjänsten måste 

även utlysas i exempelvis tidningar för att så många leverantörer som möjligt skall 

kunna vara med och upphandla om tjänsten. En kravspecifikation formuleras och om 

inte denna uppfylls blir aktören diskvalificerad (Respondent Apotekstjänst). 
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Omregleringen skedde 2012 och eftersom varje kontrakt är två till tre år med chans till 

förlängning av samma längd befinner sig landstingen nu i en andra upphandlingsperiod 

efter omregleringen. Längden på upphandlingarna och möjligheten till förlängning är 

inte helt klarlagd och detta tvistas det om i domstol. Ett annat exempel är det om en 

leverantör skall ha möjligheten att sänka priset i en förlängning, vilket överklagades till 

högsta förvaltningsdomstolen. Dessa spelregler tvistas det om och det är viktigt för 

konkurrensen på marknaden att alla leverantörer konkurrerar om upphandlingar på lika 

villkor (Respondent Apotekstjänst). 

Leverantörer på dosmarknaden som uppfyller de krav som ställts upphandlar till lägsta 

pris, vilket innebär att den aktör som erbjuder att genomföra tjänsten till lägsta pris 

vinner upphandlingen. Buden är även dolda vilket innebär att när buden lämnas in vet 

ingen aktör vad de andra har lagt för bud. Landstingen är bundna enligt lagen om 

offentlig upphandling att välja den leverantör som uppfyller kraven och har lägst pris 

(Respondent Svensk Dos). Efter anbudsförfarandet är landstinget låst till en leverantör 

och ingen annan aktör får leverera tjänsten åt landstinget. I den meningen är marknaden 

inte fri utan styrd av upphandlingar. Apotekstjänst vill att upphandlingarna skall ta i 

beaktande mer än bara lägsta pris och även inkludera en kvalitetsaspekt. Apotekstjänst 

håller enligt de själva en högre servicegrad än vad kravspecifikationen kräver 

(Respondent Apotekstjänst).  

Att upphandla efter något annat än bara pris kan ha flera fördelar. Detta kan dock 

medföra en större risk för överprövning. Att upphandla till lägsta pris är svårare att 

ifrågasätta vid anbudsförfarandet. Om två aktörer lägger samma bud drar landstinget 

lott om vem som vinner upphandlingen. Det finns dock utrymme för förhandlingar om 

två anbudsgivare ligger nära varandra i pris. Den upphandlande myndigheten kan då 

bjuda in anbudsgivarna till en förhandling (Respondent Svensk Dos). 

4.5.1 Kravställning 
För att få delta i upphandlingsprocessen måste leverantörerna uppfylla samtliga 

skallkrav i den kravspecifikation som delgetts av landstingsklustret. Om dessa inte 

uppfylls blir leverantören diskvalificerad från anbudsförfarandet. Skallkraven är många 

och skiljer sig markant mellan olika landsting. Exempel på skallkrav är: bra kreditering, 

krav på kapital, miljöcertifikation, kvalitetscertifikation och hygienfaktorer. Även krav 

på kundtjänsten förekommer och kan exempelvis innefatta en servicegrad på 95 procent 
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eller att det ska gå att ta kontakt med kundtjänst inom fyra minuter. Apotekstjänst 

leveranssäkerhet ligger idag på 99,9 procent, men de krav som landstingen ställer ligger 

på 98-99 procent. Detta var enligt Apotekstjänst anmärkningsvärt eftersom det rör sig 

om livsviktiga läkemedel (Respondent Apotekstjänst). 

Skallkraven används nästan uteslutande av landstingen vid upphandling. Börkrav 

existerar men i liten omfattning (Respondent Svensk Dos). Norrlands läns landsting har 

inte använt dostjänsten lika länge som många andra landsting. Därför bjöd de in 

leverantörerna till dialog innan den formella kravspecifikationen skrevs för att se vilka 

krav som är prisdrivande. Kravspecifikationen i Norrlands läns landsting är lång och 

vad som driver kostnader är i synnerhet ledtider (Respondent Apotekstjänst). 

Kravunderlaget har blivit längre med tiden, från tre till fyra sidor till bokstorlek. En 

upphandling publiceras och då är det möjligt för leverantörerna att ställa frågor kring 

kraven, dessa frågor blir sedan en del av kontraktshandlingarna. Landstingen har rätt att 

ställa vilka krav de vill så länge de inte är oproportionerliga eller utesluter leverantörer. 

Svensk Dos förlorade upphandlingen om Sjuklövern på grund av bristande ekonomisk 

och finansiell stabilitet, till förmån för Apotekstjänst som uppfyllde skallkraven 

(Respondent Svensk Dos). 

Det skiljer sig mycket mellan landstingsklustren hur upphandlingarna är utformade. 

Dels är det olika krav på leveransprecision men även hur mycket kontroll landstingen 

ska ha över sortimentet hos dosleverantören. Vissa landsting ger dosapoteken ansvaret 

att välja sortiment medan andra vill ha full kontroll över vilka läkemedel som väljs, 

oftast rör det sig om olika storlek på läkemedelsförpackningarna (Respondent Svensk 

Dos). 

Landstingen har inte alltid koll på hur kraven som ställs påverkar priset på tjänsten. De 

är också motstridiga i sin kravställning vilket bäddar för överprövningar. När detta sker 

är det vanligt att en annan aktör överprövar beslutet efter en tilldelning (Respondent 

Svensk Dos). Skallkraven är i vissa fall för detaljerade och om Apotekstjänst hade 

möjligheten att ge sin syn på kravspecifikationen skulle detta enligt dem gynna båda 

parter. I början av omregleringen samarbetade Apotekstjänst med Sveriges Kommuner 

och Landsting, där de utformade en generisk kravspecifikation (Respondent 

Apotekstjänst). 
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4.5.2 Marknadens spelregler 
Dosapoteken är av åsikten att spelreglerna på dosmarknaden är otydliga och dåligt 

definierade. Detta leder i sin tur till att upphandlingsbeslut ofta överklagas till olika 

rättsliga instanser (Respondent Svensk Dos). Denna osäkerhet har lett till att marknaden 

ofta verkat handla mer om juridik än farmaci (Respondent Uppsala läns landsting). 

Landstingsklustret Sjuklövern tilldelade i början av 2015 dosdistribueringen till Svensk 

Dos efter offentlig upphandling av tjänsten i landstingsklustret. Detta beslut togs till 

förvaltningsdomstolen där ett beslut i september 2015 gav Sjuklövern rätt. Detta togs 

vidare till kammarrätten där det i mars 2016 beslutades att tilldelningen 

ogiltigförklarades. Sjuklövern har i skriven stund inte beslutat om de ska ta ärendet 

vidare. Upphandlingsbeslut tar långt längre tid än vad det initialt varit tänkt 

(Respondent Uppsala läns landsting). Av denna anledning har landsting börjat föredra 

att upphandla efter lägsta pris, då ett sådant kriterium kan anses vara mer oantastligt. 

Problemet är att den övriga kravbilden i upphandlingsdokumentationen har varit oklar 

vilket har lett till att upphandlingsbeslut ändå överklagats (Respondent Svensk Dos). I 

och med att det enbart finns sex stycken större potentiella kunder på marknaden betyder 

upphandlingarna otroligt mycket. Landstingens klusterbildningar innebär att varje gång 

en ny upphandling sker är det stora marknadsandelar som flyttar sig, som sedan är låsta 

för avtalstiden. Dagens uppsättning av kluster anses på grund av detta hämma 

konkurrensen på marknaden (Respondent Svensk Dos). 

Det är inte enbart i just upphandlingsmomentet som spelreglerna kan uppfattas som 

oklara. Vid en förlängning av avtalet med Stockholms läns landsting och Region 

Gotland valde landstingen att ge Apoteket AB en förlängning av avtalet efter att 

leverantören erbjudit att samtidigt sänka priset. Det har ifrågasatts huruvida det var 

regelrätt och ärendet togs senare upp i tingsrätten. Ärendet gick genom olika instanser 

till att slutligen hamna hos högsta förvaltningsdomstolen där det fortfarande är under 

utredning (Respondent Apotekstjänst).  

4.6 Marknaden  
4.6.1 Omställning och investeringar  
Igångsättningen för en ny leverantör på dosmarknaden uppskattas till minst åtta 

månader. Det krävs stora grundinvesteringar i faciliteter för att det ska vara möjligt att 

verka inom marknaden. En maskinpark för produktion av dosrullar kan kosta uppemot 

40-50 miljoner kronor. Det höga priset beror delvis på att det finns ett fåtal leverantörer 
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i världen. Hantering av läkemedel och patienter kräver hög sekretess och noggrannhet, 

som förutsätter utbildning av personal (Respondent Apotekstjänst).  

En förlorad kund innebär stora omställningskostnader för dosapoteken. När det enbart 

finns sex stora kunder på marknaden blir kundtappet extra kännbart. När Apotekstjänsts 

avtal med Västra Götaland och Halland gick ut så fick 110 personer av totalt 230 

anställda sägas upp. Maskinparker som behövdes vid tidigare produktion blir plötsligt 

också överflödiga. Då en maskinpark kan kosta uppemot 40-50 miljoner kronor blir det 

ett problem för dosapoteken som då står kvar med dyra investeringar som inte går att 

utnyttja (Respondent Apotekstjänst). 

4.6.2 Alternativ till dostjänsten 
Den alternativa lösningen för dostjänsten som existerar idag är att förse patienter med 

dosetter med dedikerade fack för varje tidpunkt som en patient ska ta sina läkemedel. 

De flesta patienter har en kombination av dosrullar, dosetter och läkemedel i 

originalförpackning, då vissa läkemedel är inte anpassade för dosrullar. En dosett måste 

fyllas på av en legitimerad sjuksköterska och är både tidskrävande och innebär en ökad 

risk för felaktig dosering vid patientens läkemedelsförsörjning. Om dostjänsten skulle 

ersättas med dosett skulle fler sjuksköterskor behöva anställas på grund av den ökade 

arbetsbelastningen (Respondent Uppsala kommun). Detta anses inte vara genomförbart 

i dagsläget på grund av omfattningen som dostjänsten används. Sjuksköterskorna är 

nöjda med tjänsten och fungerar som initiativtagare till att sprida tjänsten i kommunerna 

(Respondent Uppsala län landsting). Det som varierar inom regionerna i Sverige är om 

landsting och kommuner verkar för att det totala antalet patienter med dostjänster i 

regionen ska öka eller minska. Det finns skillnader mellan landsting och kommuner och 

hur benägna de är att ge patienter möjligheten att använda dostjänsten. Detta beror på att 

det alltid är en subjektiv medicinsk övervägning om en patient bör ha dostjänsten. Detta 

beror på antalet läkemedel patienten har förskrivet och om det existerar hinder för en 

säker läkemedelsförsörjning för patienten. De regionala skillnaderna beror på hur 

dostjänsten finansieras och budgeteras inom landstingen. Om det är en tjänst som 

mindre enheter ansvarar för, som exempelvis vårdcentraler kan det begränsas på grund 

av finansiella skäl. I andra landsting kan användningen av dostjänsten uppmuntras och 

finansieras regionalt. I dessa fall finns det inga finansiella skäl att inte förskriva 

dostjänsten lokalt (Respondent Apotekstjänst). 
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4.6.3 Sortiment- och patientregister 
Vid omregleringen av marknaden fanns inget anpassat IT-system på plats. Detta 

medförde problem vid överföring av patientdata på nationell nivå (Respondent 

eHälsomyndigheten). Exempelvis fanns det brister på kvalitetssäkring vilket resulterade 

i att dosrullar kom till fel adress och patienter fick försenade leveranser när de nya 

dosapoteken skulle börja leverera på marknaden. Vid senare upphandlingar har en 

dialog med landstingen löst kvalitetssäkringen (Respondent eHälsomyndigheten). Det 

finns idag ingen funktion på eHälsomyndigheten som möjliggör ett snabbt och smidigt 

byte av leverantörer (Respondent Apotekstjänst). Även Uppsala läns landsting upplever 

att bytet av leverantörer fungerar dåligt, vilket är en av anledningarna varför de arbetar 

tillsammans med dosleverantörerna (Respondent Uppsala läns landsting). 

All patientdata finns idag på eHälsomyndigheten, leverantörerna använder sitt eget IT-

system för att koppla upp sig mot eHälsomyndigheten och hämta data om de patienter 

som de levererar till. Detta gör dosapoteken beroende av att eHälsomyndighetens 

tjänster fungerar (Respondent eHälsomyndigheten). Svensk Dos tycker att samarbetet 

med eHälsomyndigheten fungerar bra och att kommunikationen angående avvikelserna 

i deras system är välfungerande (Respondent Svensk Dos). 

5. Analys 
Nedan följer en analys av företagsklimatet på den dosdispenserade 

läkemedelsmarknaden. För att förstå de faktorer som påverkar företagsklimatet på 

marknaden används en teoretisk referensram bestående av teori kring karaktärisering av 

upphandlingsprocesser och Porters femkraftsmodell (1979; 2008). 

5.1 Dosmarknadens upphandlingsprocess 
Under studiens genomförande har det framkommit att landstingens 

upphandlingsprocesser påverkar marknaden i stor utsträckning. För att få en djupare 

förståelse för upphandlingsprocessens påverkan på marknaden har teori kring 

karaktärisering av upphandlingsprocesser applicerats. Denna teoribildning återfinns i 

avsnitt 2.1 i rapporten. Denna teori förklarar och karaktäriserar olika typer av 

upphandlingsprocesser med hjälp av sju faktorer som återfinns i Erridge och Nondi 

(1994) i Tabell 1. Med hjälp av att applicera denna teori på landstingens 
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upphandlingsprocess har författarna fått en större förståelse för hur 

upphandlingsprocessen påverkar den dosdispenserade läkemedelsmarknaden. 

Upphandlingsprocessen tenderar att karaktäriseras av Konkurrenskategorin. Nedan 

följer en genomgång av de egenskaper som karaktäriserar upphandlingsprocessen. 

• Val av leverantör – I studien har det framkommit att landstingens 

upphandlingsprocess karaktäriseras av en uteslutande process där en 

kravspecifikation tas fram av landstingen som leder till exkludering av 

leverantörer som inte uppfyller kraven.  Den avgörande faktorn för vilken 

leverantör som vinner upphandlingen efter exkluderingen är den leverantör som 

kan erbjuda lägst pris för tjänsten. Detta tyder på en marknad med en 

upphandlingsprocess med konkurrenskaraktär. 

• Längd på kontrakt – Kontraktslängden vid upphandling har varit två år vid de 

första upphandlingarna efter omregleringen av marknaden. Detta pekar på att 

marknaden består av en upphandlingsprocess av blandad karaktär.  

• Antal leverantörer – Antalet leverantörer som levererar dostjänster till 

landstingskluster regleras i upphandlingsprocesser. Efter omregleringen av 

marknaden har det genomgående varit en leverantör av dostjänsten per 

landstingskluster. Detta tyder på en partnerskapskaraktär av 

upphandlingsprocessen. 

• Avtalsmässiga relationer – Relationerna mellan dosleverantör och landsting har 

på den omreglerade marknaden upplevts som mycket formell och stelt utformad.  

Ett tecken på detta är att flera aktörer har vänt sig till domstol för att juridiskt 

pröva hur man ska tolka de avtal som har slutits parterna emellan. Detta pekar på 

en upphandlingsprocess av konkurrenskaraktär. 

• Kommunikation med leverantörer – Kommunikation mellan dosleverantörerna 

och landstingen har under datainsamlingen beskrivits som förbehållsam och sker 

vid enstaka tillfällen. Exempelvis är kommunikationen mellan landsting och 

leverantörer något begränsad vid utformandet av landstingsklustrens 

kravspecifikation. Detta tyder på en upphandlingsprocess av konkurrenskaraktär. 
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• Förhandlingsätt – Förhandlingsättet som används vid upphandlingarna av 

landstingskluster handlar i stor utsträckning om att minimera kostnaderna av 

dostjänsten för landstingen. Leverantörerna har liten påverkan på hur 

landstingen utformar sin kravspecifikation och landstingen har lågt intresse för 

hur förhandlingarna kommer påverka leverantörerna. Detta tyder på en 

upphandlingsprocess av konkurrenskaraktär. 

• Gemensamma aktiviteter med leverantörer – Dosleverantörerna och landstingen 

har få gemensamma aktiviteter under upphandlingsprocessen och under ett 

pågående avtal. Leveranser och kommunikation om tjänsten sker framförallt 

mellan kommuner och leverantörerna vilket förminskar det naturliga samarbetet 

mellan landsting och leverantörer. Landstingen är relativt självständiga i 

utformandet av kravspecifikationen och leverantörerna bjuds istället in för att 

ställa frågor om kravspecifikationen och har inte möjlighet att vara med att 

påverka den. Detta pekar på en konkurrenskaraktär på upphandlingsprocessen. 

Den sammanlagda bedömningen av ovanstående karaktärsdrag som har utgått från 

Tabell 1 avsnitt 2.1 blir att den dosdispenserade läkemedelsmarknadens 

upphandlingsprocesser kännetecknas av en konkurrenskaraktär. De punkter som inte 

stämde överens med Konkurrenskategorin var förknippad med längden på avtalen som 

tas fram i upphandlingsprocessen och antalet leverantörer som landstingen tar fram med 

upphandlingsprocessen. Längden på avtal har i datainsamlingen motiverats med att 

leverantörerna ska ha möjlighet att ställa in sin produktion utifrån avtalets förutsättning 

och skapa kontinuitet i tjänsten för landstingsklustren. Kostnaden för leverantör och 

landsting som uppkommer varje gång landstingen upphandlar om tjänsten sänks om 

upphandlingarnas avtalstid blir längre. Detta tyder på en partnerskapsrelation mellan 

aktörerna. När det kommer till antalet leverantörer som landstingen bestämmer att sluta 

avtal med så finns det totalt tre stycken på marknaden. Även om landstingen skulle sluta 

avtal med samtliga leverantörer på marknaden skulle upphandlingsprocessen inte bli 

kategoriserad inom Konkurrenskategorin. Enligt författarna tyder detta på att denna 

kategori inte fullständigt passar in på de specifika förutsättningar som gäller på 

dosmarknaden. 
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5.2 Företagsklimatet på dosmarknaden 
Med stöd utav de teoretiska referensramarna från kapitel två och kategoriseringen från 

5.1 gör författarna en analys av företagsklimatet på den dosdispenserade 

läkemedelsmarknaden med utgångspunkt i förhållandet för leverantörerna av tjänsten på 

marknaden. Porters femkraftsmodell (1979; 2008) med dess fem krafter: nyetablerare, 

köpares förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter eller tjänster, leverantörers 

förhandlingsstyrka och konkurrens bland existerande företag kommer utgöra ramen för 

analysen tillsammans med kunskaper som kommit fram från kategoriseringen i avsnitt 

5.1. 

5.2.1 Hot från nyetablerare 
Efter omregleringen av apoteksmonopolet tillkom nya produktionsanläggningar av 

dostjänster vilket skapade ny produktionskapacitet på marknaden. Enligt Porter (1979) 

sätter nya leverantörer press på befintliga aktörer och pressar priserna samt ökar behovet 

av investeringar. Författarna har observerat detta genom att de nya aktörerna har 

eftersträvat en storskalighet i sin produktion efter omregleringen. Apoteket AB som 

tidigare hade monopol fick anpassa sig till en mer storskalig produktion genom att 

centralisera sina tidigare sju anläggningar till en produktionsanläggning i Örebro. Detta 

tyder på att aktörerna efter omregleringen har sökt efter skalekonomi i sin produktion av 

tjänsten för att ha möjliggöra en prispress på tjänsten på marknaden.  

När det kommer till kunders omställningskostnader har det kommit fram att den 

nuvarande infrastrukturen för ett smidigt och effektivt byte av leverantörer av 

dostjänster inte existerar idag. Enligt Porter (2008a) utgör omställningskostnader ett 

skydd mot nya konkurrenter. Dock kan ett byte av leverantörer på dosmarknaden idag 

ske på relativt kort tid ändå. Detta resulterar i att alla leverantörerna av dostjänster kan 

ses som utbytbara av landsting och kommuner, eftersom omställningskostnaderna för 

landstingen vid leverantörsbyten är små. Det framgår också att det är svårt för 

leverantörer av dostjänster att höja omställningskostnaderna vid leverantörsbyte. Detta 

beror på det sätt som tjänsten upphandlas på idag. Att omställningskostnaderna för 

landstingen är små skapar en marknad där landstingen får stor makt enligt Porter 

(2008a). Genom att leverantörerna enkelt kan bli ersatta pressas priserna neråt. Detta 

stämmer väl överens med upphandlingskaraktären Konkurrens som konstaterades i 

tidigare avsnitt. 



 
	

36	

För att starta eller driva ett dosapotek krävs ett stort kapital för att investera i dyra 

maskiner för produktion och för rekrytering av specialistkompetens inom farmaci. Detta 

ses som en stor inträdesbarriär för nya aktörer eftersom marknaden har varit så turbulent 

efter avregleringen av apoteksmonopolet att risken uppfattas vara stor att en ny 

leverantör på dosmarknaden inte lyckas få kontinuitet nog i sin verksamhet för att 

finansiera dessa investeringar.      

En annan inträdesbarriär för nya aktörer är distributionskanaler som är en viktig 

konkurrensfördel hos flera leverantörer av dosdispenserade läkemedel. En 

konkurrensfördelaktig logistik kan anses som så viktig att ha inom marknaden att det 

kan vara svårt för nya leverantörer att ta sig in. 

Andra förhinder för konkurrerande nyetablerare inom dosmarknaden kan vara de 

omfattande regelverk och kontrollorgan som granskar dosapotekens verksamhet. Detta 

resulterar i att flera olika tillstånds krävs för att starta upp och driva ett dosapotek samt 

att man blir granskad av flera olika oberoende statliga organ. Detta är en administrativ 

börda för både nuvarande leverantörerna och för nya aktörer. 

5.2.2 Köpares förhandlingsstyrka 
Enligt Porter (1979) handlar förhandlingsstyrkan om maktbalansen mellan köpare och 

leverantör av tjänsten. Köparna på den dosdispenserade läkemedelsmarknaden består av 

landstingen som ingår i sex olika landstingskluster samt även kriminalvårdsanstalter i 

mer begränsad omfattning. Bildningen av landstingskluster har ökat köparnas 

förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna i och med att det blir mycket viktigt för 

leverantörerna att lyckas vinna någon av de fåtal upphandlingar som sker på marknaden. 

Leverantörerna av dostjänster påverkas negativt av att det är så få upphandlingar på 

marknaden och att varje upphandling därför får så stor betydelse. Enligt Porter (2008a) 

skapar detta en prispress för leverantörerna vilket också har observerats på marknaden 

sedan omregleringen.  

Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna hämmas också av sättet landstingen upphandlar 

dostjänsten. Exempelvis är det tydligt reglerat hur tjänsten ska fungera och levereras 

vilket minskar leverantörernas förhandlingsstyrka. Avtalstiderna som landstingsklustren 

använder i upphandlingarna har också historiskt sträckt sig över flera år. Detta bidrar till 

att skapa någonting som inte liknar en traditionell marknad. Dosapoteken har påpekat 

att klusterbildningen hämmar konkurrensen på marknaden genom att så få 
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upphandlingar genomförs och att i sin tur även bör vara negativt för landstingen sett ur 

ett längre perspektiv.  

Dostjänsten är i hög grad standardiserad och produkten skiljer sig inte särskilt mellan de 

olika leverantörerna. Då landstingen har möjlighet att få en likvärdig produkt från 

samtliga dosapotek blir det enklare att byta leverantör och ändå få samma kvalité på 

produkten. Detta resulterar enligt Porter (1979) i att landstingen får en stark 

förhandlingsposition gentemot leverantörerna. Inom slutenvården är det även möjligt 

för köparen att producera tjänsten i egen regi, vilket försämrar förhandlingsstyrkan 

ytterligare för dosleverantörerna.  

En annan aspekt som minskar dosapotekens förhandlingsstyrka är att en stor del av 

finansieringen av dostjänsten inte regleras av landstingen själva utan av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket. Denna finansiering som består av 

handelsmarginalen sker inte genom förhandling med dosapoteken utan är fastställd av 

Läkemedelsverket. Periodens vara är också centralt fastställd och på grund av detta 

ligger det utanför dosapotekens kontroll vad ersättningarna kommer bli. Enligt Porter 

(2008a) försämrar detta dosapotekens förhandlingsstyrka. 

Enligt Porter (2008a) kan en leverantör sträva efter att verka på flera affärsområden för 

att stärka sin position. Dosapoteken har dock svårt att finna fler affärsområden att verka 

inom för att öka sin förtjänst. Detta beror på hämmande reglering och lagstiftning som 

Periodens vara, handelsmarginaler och parallellimport av läkemedel. Regelverket för 

hur ett dosapotek får bedriva sin verksamhet är omfattande och hindrar dosapoteken 

från att starta nya affärsområden. 

5.2.3 Hot från substitutprodukter och tjänster 
Dosrullen är en förhållandevis enkel produkt med få substitut. Det finns idag egentligen 

bara ett substitut till produkten när det kommer till öppenvården. Vilket innebär att 

landstingen ersätter dostjänsten med dosetter. Precis som inom alla branscher bör det 

finnas en möjlighet till nya innovationer inom dosdispenserade läkemedel, men detta är 

inte någonting som har kommit fram under datainsamlingen till studien. Att landstingen 

skulle sluta använda sig av tjänsten är inte sannolik eftersom både sjuksköterskor och 

landstingen själva är nöjda med tjänsten och planerar att utvidga användandet av 

tjänsten. Enligt landstingen skulle det på kort sikt vara ogenomförbart att sluta med 

dostjänsten. Detta eftersom det skulle kräva omfattande nyanställningar av 
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sjuksköterskor för att administrera dosetterna som blir substitutet till dosrullarna. Detta 

är en fördel för leverantörerna eftersom dostjänsten är kostnadsattraktiv överlägsen de 

tillgängliga substituten för landstingen. Enligt Porter (2008b) är detta till stor fördel för 

leverantörerna. 

När det kommer till slutenvården kan landstingen välja att tillhandahålla dostjänsten 

själva i egen regi men detta utgör en väldigt liten del av dosleverantörernas totala 

produktion och intäkter. Landstingen är dock bundna att enligt lag att upphandla 

dostjänsten för öppenvården. Vilket gör att risken att leverantörerna producerar tjänsten 

i på egen hand elimineras. Detta är fördelaktigt för leverantörerna eftersom Porter 

(1979) menar att landstingen får en sämre förhandlingssituation när de inte har 

möjlighet att producera hela tjänsten i egen regi. 

Porter (2008a) nämner marknadsföring som ett sätt för substitutprodukter att 

differentiera sig. Denna möjlighet är dock inte tillgänglig för marknadens leverantörer 

eftersom landstingen är tvungna att upphandla offentligt om tjänsten. På grund av detta 

marknadsför inte leverantörerna sin tjänst idag. 

5.2.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Dosapotekens verksamhet är beroende av läkemedelsleveranser, 

dosdispenseringsmaskiner och IT-system. Läkemedelsleveranser beskriver 

respondenterna som en konkurrensutsatt bransch som fungerar problemfritt ur deras 

perspektiv. Förhandlingsstyrkan kan ses som god för dosapoteken gentemot 

läkemedelsleverantörerna, förutom när det kommer till parallellimport av läkemedel där 

det kan bli problem med tillräckliga volymer. Fanns det möjlighet till att utöka 

parallellimporten skulle detta vara en fördel, men detta är inget som påverkar 

dosapoteken verksamhet i någon större utsträckning.  

De dosdispenseringsmaskiner med tillbehör som dosapoteken använder sig av tillverkas 

av ett fåtal leverantörer. Vilket till att dessa leverantörer får en större förhandlingsstyrka 

gentemot dosapoteken enligt Porter (2008a). Detta leder till kostnadsökningar för 

dosapoteken genom dyrare maskinparker och nödvändiga tillbehör som 

läkemedelskassetter.  

När det kommer till IT-system och patient- och artikelregister så använder samtliga 

leverantörer de tillhandahållna IT-lösningarna som har skapats av eHälsomyndigheten. 
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Förhandlingsstyrkan hos eHälsomyndigheten kan ses som stor eftersom dosapoteken är 

beroende av deras register för sin dagliga verksamhet. Detta ses inte som något större 

problem då eHälsomyndigheten som statlig myndighet inte förväntas använda denna 

förhandlingsstyrka till egen vinning.  

5.2.5 Konkurrens bland existerande företag 
Konkurrensen mellan leverantörer på dosmarknaden är starkt influerad av att 

dostjänsten måste upphandlas genom lagen om offentlig upphandling. Leverantörerna 

har svårt att konkurrera med varandra med andra medel än pris på grund av marknaden 

och upphandlingsprocessens konstruktion. Porter (1979) nämner flera olika sätt som 

företag kan differentiera sig på som exempelvis prispress, nya produkter, 

reklamkampanjer och serviceförbättringar. Eftersom produkten är väldigt lik 

konkurrenternas ökar enligt Porter (2008a) detta konkurrensen på marknaden. 

Leverantörerna har ingen möjlighet att göra reklam för sin tjänst eftersom de är låsta till 

att upphandla om tjänsten. De förlitar sig istället på att sjuksköterskorna som använder 

sig av tjänsten ska vara nöjda och föreslå dosläkemedel för nya patienter.  

I praktiken är det den leverantör som erbjuder lägst pris och som uppfyller skallkraven 

som får skriva avtal med landstinget. Leverantörerna har ingen möjlighet förutom att 

hålla dialog med landstingen att påverka serviceförbättringar, om skallkraven är 

uppfyllda spelar det ingen roll om en leverantör erbjuder en service som ligger långt 

över lägstanivån.  

Om leverantörerna är få som på dosmarknaden bör prispressen på marknaden försvagas 

enligt Porter (2008a). Samtidigt ökar konkurrensen om alla leverantörer består av 

jämnstora företag som på dosmarknaden. Detta är svårt att avgöra på dosmarknaden 

eftersom antal patienter en leverantör har avtal med kan variera stort från år till år. 

Denna omställning utgör en kostnad för leverantörerna som måste ställa om sin 

produktion efter varje nytt avtal. Produktionens storlek kan behöva förändras vilket 

innebär maskinparkens storlek med outnyttjade maskiner som följd eller att personal 

inom produktionen behöver avskedas eller nyanställas. En del anställda på dosapotek är 

utbildade farmaceuter som inte kan byta arbetsuppgifter inom företaget om dosapoteket 

förlorar en upphandling. Dessa hastiga förändringar i marknadsandelar som 

dosleverantörer upplever uppfattas som negativt för företagsklimatet på marknaden. 

Landstingen måste enligt lagen om offentlig upphandling byta till den leverantör som 
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erbjuder att utföra tjänsten till lägsta pris. Detta innebär att kunderna inte är lojala till en 

leverantör, utan tvingas byta oavsett vilka omställningskostnader som råder. Detta leder 

till att konkurrensen mellan leverantörerna hårdnar för att behålla marknadsandelar.  

6. Slutsats 
Den faktor på den dosdispenserade läkemedelsmarknaden som har störst påverkan på 

företagsklimatet är den upphandlingsprocess som landstingsklustren använder. Denna 

process styrs till viss grad av lagen om offentlig upphandling men tenderar också att 

påverkas av en mängd aktörer på den dosdispenserade marknaden som: Sveriges 

Kommuner och Landsting, Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, 

Läkemedelsverket, Sveriges landsting och regioner och eHälsomyndigheten. Det som 

karaktäriserar upphandlingsprocessen på marknaden är Konkurrens, med ett fokus på att 

konkurrensutsätta tjänsten genom att standardisera den. På så sätt underlättas byte av 

dosleverantörer i form av låga omställningskostnader för landstingen. Landstingens 

klusterbildning är också en faktor som påverkar företagsklimatet, genom att varje 

upphandling innefattar en så stor marknadsdel blir varje upphandling betydelsefull för 

leverantörerna och påverkar deras verksamhet i stor utsträckning.  

En annan faktor som påverkar företagsklimatet är att leverantörerna har även svårt att 

utvecklas sin tjänst med nuvarande regelverk. Spelreglerna på marknaden uppfattas för 

diffusa då flera aktörer använt sig av olika juridiska processer för att få klarhet i frågor 

rörande marknadens spelregler. En del regelverk som exempelvis Periodens vara är 

uppbyggt kring öppenvårdsapotek och är inte anpassad för dosapotekens verksamhet.  

Inom Konkurrenskategorin förutsätts hård konkurrens gentemot andra leverantörer och 

varje leverantör tävlar om avtalen med liten relation till den aktör som upphandlar. 

Upphandlingens kravställning bidrar till att skapa en standardiserad produkt där 

leverantörerna har liten möjlighet att utveckla sin tjänst och erbjuda alternativ gentemot 

sina konkurrenter. Leverantörerna är också bundna till att upphandla tjänsten och får 

inte marknadsföra sin tjänst vilket ytterligare försvårar för leverantörer att särskilja sig. 

Det konkurrensmedel som finns tillgängligt för leverantörerna är att skapa skalfördelar i 

form av att centralisera sin produktion och erbjuda lägst pris på marknaden. Detta bidrar 

i sin helhet till att påverka företagsklimatet för leverantörerna. 
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När upphandlingsprocessen är av kategorin Konkurrens samtidig som leverantörernas 

möjlighet till konkurrens är begränsad försämras företagsklimatet. Om tjänsten ska 

kunna upphandlas med fokus på konkurrens bör leverantörerna ges större möjlighet att 

differentiera sig och anpassa sin produkt för att bli konkurrenskraftiga på marknaden. 

Detta skulle exempelvis kunna uppnås genom att upphandla med fler kriterier än lägsta 

pris i kombination med kortare avtalstider. Eftersom avtalstiderna inte passar in på 

Konkurrenskategorin är en annan möjlighet att bedriva en upphandlingsprocess som 

kategoriseras genomgående av Blandad eller Partnerskap. Som dosmarknaden ser ut 

skulle det passa bättre in på karaktärsdragen: Längd på kontrakt och Antal leverantörer. 

Detta förutsätter närmare relationer mellan leverantörer och landsting i kombination 

med kontinuerliga gemensamma aktiviteter som långsiktig förbättrar dostjänsten. I en 

sådan upphandlingsprocess skulle båda parter se sig som vinnare. 

6.1 Förslag till vidare studier 
Studien tangerar flera potentiella problemområden som alla på något sätt relaterar till 

hur dostjänsten upphandlas. Denna studie belyser flera faktorer som påverkar 

företagsklimatet på marknaden. Vidare studier skulle kunna analysera hur förändringar i 

landstingens upphandlingsprocesser kan främja företagsklimatet på dosmarknaden. 

Intressant skulle vara att se hur de olika upphandlingskategorierna påverkar 

företagsklimatet och vidare bedöma hur dessa kan användas för att förbättra 

företagsklimatet. Författarna ställer sig frågan hur en upphandlad marknad som präglas 

av Blandad- eller Partnerskapskategorin skulle påverka företagsklimatet efter en längre 

tid. Detta efterfrågar en studie med ett länge tidsperspektiv. Intressant blir också att 

studera leverantörers svårigheter att differentiera sig på en marknad så starkt influerad 

av landstingens upphandlingsprocesser. Författarna frågar sig om det finns en koppling 

mellan leverantörers innovationskraft och de tre upphandlingskategorierna. Vidare 

studier skulle förhoppningsvis kunna leda till utformning av riktlinjer för hur 

myndigheter upphandlar tjänster i framtiden med ett bredare perspektiv än lägsta pris. 
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7.1 Intervjuer 
Apotekstjänst, Ansvarig inom kvalité och farmaci och ledamot i ledningsgruppen, 14 

april 2016, Apotektjänsts lokaler, Lidingö, Personlig intervju. 

eHälsomyndigheten, Produktspecialist och systemförvaltare, 16 april 2016, 
eHälsomyndighetens lokaler, Stockholm, Personlig intervju. 

Svensk Dos, Ansvarig för marknad och upphandlingar och ledamot i ledningsgruppen, 
22 april 2016, Telefonintervju. 

Uppsala kommun, Sjuksköterska på äldrevårdsförvaltningen, 8 april 2016, Uppsala 
kommuns lokaler, Uppsala, Personlig intervju. 

Uppsala läns landsting, Apotekare med specialistkompetens inom dostjänster, 11 april 
2016, Uppsala läns landstings lokaler, Uppsala, Personlig intervju. 

8. Bilagor 
8.1 Intervjufrågor Uppsala kommun 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Vad arbetade du med innan detta? 
Dostjänsten 
Hur bestäms om en patient ska använda dostjänster? 
Bestäms detta individuellt eller kollektivt? 
Kan du beskriva läkemedlens väg från leverans till patient på särskilt boende? 
Kan du beskriva läkemedlens väg från leverans till patient på ordinärt boende? 
Hur distribueras och levereras dosrullarna? 
På vilket sätt får patienter hjälp med sina läkemedel? 
Vilka aktörer kommunicerar ni med rörande dostjänsten? 
Ser du något problem med hur dostjänsten bedrivs? 
Har ni någon möjlighet att påverka dostjänsten? 
Vad är viktigaste aspekterna när det kommer till dostjänsten? 
Relationer 
Vad har ni för relationer och kommunikation med dosleverantörerna? 
Vad har ni för relationer och kommunikation med landstinget? 
Vad har ni för relationer och kommunikation med kommunen? 



 
	

45	

Vad har ni för kunskap om upphandlingen som sker mellan landsting och 
dosleverantörerna? 
Upphandling 
Har ni möjlighet att påverka upphandlingsförfarandet? 
Hur sker kommunikationen mellan aktörer vid upphandlingsförfarandet? 
Kan ni se något alternativ till att använda dostjänsten? 
Hur skulle er verksamhet påverkas om ni slutade använda dostjänsten? 
Hur var omställningen att byta leverantör av dostjänsten? 

8.2 Intervjufrågor Uppsala läns landsting 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Vad arbetade du med innan detta? 
Kommun 
Vad har ni för samarbete med kommunerna? 
Har kommunerna någon inflytande i frågor rörande dostjänsten? 
Hur ser maktfördelningen ut mellan kommuner och landsting? 
Har denna maktfördelning förändrats med tiden? 
Skiljer sig intresset för dostjänster mellan kommunerna? 
Har kommunerna och landstingen olika prioriteringar rörande dostjänsten? 
Vad är viktigt för kommunen och landstinget rörande dostjänsten? 
Landstingskluster 
Hur ser relationen ut mellan landsting och landstingskluster? 
Hur och varför uppkom klusterbildningen? 
Vad fyller klustret för funktion? 
Vad finns det för alternativ till klustret? 
Hur är makten distribuerad inom klustret? 
Hur kommunicerar ni inom landstingsklustret? 
Hur ofta kommunicerar ni inom landstingsklustret? 
Dosleverantörer 
Vad har ni för relation med dosleverantörer? 
Hur kommunicerar ni med dosleverantörer? 
Hur ofta kommunicerar ni med dosleverantörer? 
Vilka egenskaper prioriterar landstingen hos en dosleverantör? 
Upphandling 
Hur bestäms hur upphandlingen ska fungera och se ut? 
Vad prioriteras i upphandlingen och varför? 
Vad innebär nollbud i en upphandling? 
Dostjänsten 
Ser du något problem med hur dostjänsten bedrivs idag? 
Har ni på landstinget möjlighet att påverka dostjänsten? 
Vad är viktigaste aspekten när det kommer till dostjänsten? 
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Kan ni se något alternativ till dostjänsten? 
Vad skulle det innebära att sluta använda dostjänsten? 
Hur fungerar det när man byta leverantör av dostjänsten? 

8.3 Intervjufrågor Apotekstjänst 
Prissättning 
Vad tycker ni om dagens ersättning ni får för er tjänst? 
Hur stor del av era intäkter är dospengen jämfört med handelsmarginalen? 
Vad tycker ni om förslaget om förändring av ersättning för dosdispensering? 
I vilken omfattning använder ni er av parallellimport? 
Vad finns det för hinder eller möjligheter med parallellimport? 
Hur förhåller ni er till Periodens vara och hur påverkar det er drift? 
Upphandling 
Hur tycker ni upphandlingen av dostjänster fungerar? 
Om kommunerna skulle upphandla var för sig. Hur skulle det påverka er? 
Vad tycker ni om att dostjänsten upphandlas i landstingskluster? 
Vad tycker ni om att avtalstiden på upphandlingarna? 
Försöker ni vinna alla upphandlingar eller fokuserar ni på ett par specifika? 
Skiljer sig upphandlingarna mycket mellan olika landstingskluster? 
Relation till kund 
Hur omfattande är det för er att ställa om er produktion till ett nytt landsting? 
Tror du landsting skulle kunna starta en egen produktion av dosrullar som alternativ till 
den privata marknaden? 
Hur ser du på maktbalansen mellan köpare och säljare på marknaden? 
Marknaden 
Har ni haft problem eller hinder i början av avregleringen? 
Vad krävs för att starta upp ett dosapotek på marknaden? 
Hur upplevde ni uppstarten? 
Finns det kritiska delar på ett dosapotek som är svårt att återskapa? 
Vad har ni för relation med era leverantörer och logistikföretag? 
Hur konkurrerar ni med andra dosapotek?  
Skiljer ni er från andra dosapotek på något sätt? 
Finns det faktorer som influerar dosmarknaden idag som inte fanns i början av 
omregleringen? 
Känner ni er hämmade av gällande regelverk på marknaden?  
Har någon förändring gällande regelverk skett sedan omregleringen? 
Utgör vissa läkemedel ett problem för er?  
Utgör mängden läkemedel ett problem för er? 
Hur påverkas er verksamhet av datorsystem och register?  
Vad har ni för relation till eHälsomyndigheten? 
Hur ser ni på boenden som endast har några fåtal patienter som använder tjänsten? 
Hur ser er strategi för marknadsföring ut?  
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Finns det skillnader mellan särskilt boende och ordinärt boende? 
Har ni någon relation med öppenvårdsapotek? 
Framtiden 
Funderar ni på att expandera till nya regioner? 
Hur kommer ni utvecklas framöver? 
Hur tror du marknaden som helhet kommer utvecklas framöver? 

8.4 Intervjufrågor Svensk Dos 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Vad arbetade du med innan detta? 
Upphandling 
Vad tycker ni upphandlingen av dostjänster fungerar idag? 
Ser ni några problem eller fördelar med avtalstiden på upphandlingarna? 
Ser ni några problem eller fördelar med att använda lägsta pris i upphandlingarna? 
Har bör och skall kraven en roll när det kommer till vem som vinner en upphandling? 
Vad finns det för sätt att konkurrera på för dosapotek? 
Skiljer sig kraven mycket mellan landstingsklustrens upphandlingar? 
Vad tycker ni om att dostjänsten upphandlas i landstingskluster? 
Finns det enligt er något alternativ sätt att upphandla tjänsten på? 
Vad tycker du om de krav som ställs på leverantörerna idag? 
Hur ser er förhandlingssituation ut idag gentemot landstingen? 
Har ni som leverantör möjlighet att påverka kraven? 
Vad tror ni är anledningen till att upphandlingar drar ut på tiden? 
Vad tror ni är anledningen till att upphandlingar överklagas? 
Hur ser er produktionskapacitet ut och har ni planer för framtiden?  
Marknaden 
Hur omfattande är det för er att byta landsting som ni ska levererar till?  
Är det något som skulle kunna förändras för att underlätta bytet? 
Vad krävs för resurser för att starta ett dosapotek? 
Vad finns det för regelverk kring dosapotek? 
Finns det någonting idag som ni skulle vilja ändra på? 
Hur upplever du relationen mellan er och landstingen? 
Hur viktigt är öppenvården för er jämfört med slutenvård och kriminalvård? 
Upplever du att spelreglerna på marknaden idag är oklara? 
Finns det någon som särskiljer er från andra dosapotek?  
Vad gör ni för att marknadsföra er tjänst?  
Känner ni er hämmade av gällande regelverk kring er verksamhet? 
Hur tror ni marknaden kommer utvecklas framöver? 
Relation 
Hur ser er relation och kommunikation till landstingen ut? 
Hur ser er relation och kommunikation med eHälsomyndigheten ut? 
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Finns det andra aktörer som ni har relation och kommunikation med? 
Prissättning 
Hur ser du på framtida upphandlingar efter Apotekstjänst har lagt ett nollbud? 
Vad tycker ni om dagens ersättning ni får för er tjänst? 
Hur stor del av era intäkter är dospengen jämfört med handelsmarginalen? 
Finns det problem med handelsmarginalen som den är konstruerad? 
I vilken omfattning använder ni er av parallellimport? 
Vad finns det för hinder eller möjligheter med parallellimport? 

8.5 Intervjufrågor eHälsomyndigheten 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Vad arbetade du med innan detta? 
Avregleringen av apoteksmonopolet 
Ansvarade Apoteket AB för dosreceptregistret innan avregleringen? 
Flyttades detta register över till Apotekens Service i och med avregleringen? 
Förändrades registren vid överflyttningen? 
Uppkom Pascal samtidigt? Ersatte det eDos? 
Blev detta register klart innan avregleringen? 
Var infrastrukturen på plats när konkurrenter till Apoteket AB skulle börja producera 
dosläkemedel? 
Gick avregleringen av dosmarknaden för snabbt? 
Fanns det några hinder för denna utveckling? 
Använder dosapoteken Pascal för att hämta information av er? 
Hälsomyndighetens register 
Vilka informationsutbyten sker mellan dosleverantörerna och er? 
Vad skickar dosapotek för information till eHälsomyndigheten? 
Vad begär dosapoteken ut för information av eHälsomyndigheten? 
Vart kommer dessa register från ursprungligen? 
Har de förändrats med tiden ni har haft ansvar över dessa? 
Finns det rutiner byter leverantör?  
Hur har byte av leverantör fungerat hittills?  
Hur driftsäkert är ert system idag? 
Ser du några hinder för nya leverantörer av dosläkemedel när det kommer till 
infrastruktur? 
Vad finns det för framtidsplaner för registerna? 
Vad finns det för utvecklingsmöjligheten av registren? 
Finns det någon politisk styrning som kan påverka hur registren kommer utvecklas? 
Tror du att eHälsomyndigheten har någon påverkan på hur dosmarknanden? 
Relationer och kommunikation 
Vad finns det för kommunikation mellan er och dosleverantörerna? 
Hur sker kommunikationen mellan er och dosapotek? 
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Sker kommunikation till landsting och kommuner? 
Hur omfattande är det när ett landsting byter vilket dosleverantör? 


