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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
De senaste decennierna har präglats av omfattande strukturella förändringar av flertalet 

monopol marknader. Dessa strukturella förändringar benämns vanligen som avregleringar. 

Denna studie fokuserar på dessa marknader med inriktning på vilka faktorer som påverkar 

dessa marknaders effektivitet. Syftet med studien har varit tvådelat där det första syftet var att 

utifrån ekonomisk teori identifiera faktorer som har betydelse för uppkomsten av väl 

fungerande konkurrensmarknader. Det andra syftet var att bedöma dessa kriteriers relevans 

genom att jämföra dessa mot en avreglerad marknad samt bedöma lämpligheten av att 

avreglera en i dagsläget icke- konkurrensutsatt marknad. Studien har genomförts som en 

litteraturstudie. Resultatet av den första delstudien kom att omfatta åtta kriterier. Resultatet av 

den andra delstudien bekräftade dessa kriteriers relevans samt att läkemedelsmarknaden 

lämpligen kan avregleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 
 
 
 
During the latest decades there has been great structural changes of several monopoly 

markets. These structural changes are usually called deregulations. This study focuses these 

markets with the aim at factors affecting the efficiency of these markets. The purpose of the 

study has been twofold where the first purpose has been to identify factors important for the 

creation of well function competitive markets. The second purpose has been to judge the 

relevance of these criterions by comparing them towards a deregulated market and judge the 

suitability by deregulating a market that today isn’t a competitive market. The study has been 

performed as a literature study. The result from the first part was made up of eight criteria’s. 

The result of the second part of the study confirmed these criterions as important and that the 

market for drugs can be deregulated.   
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Kapitel 1 

PROBLEMOMRÅDE 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Marknadsekonomier har under långa tider varit utsatta för olika former av regleringar. Dessa 

kan grovt indelas i ekonomiska eller sociala regleringar. Till kategorin ekonomiska 

regleringar räknas offentlig eller statlig kontroll över allmännyttiga industrier. Sociala 

regleringar innefattar områden såsom konsument, miljö- och arbetarskydd. 

Sett ur ett historiskt perspektiv kan tre regleringsvågor identifieras.  Den första vågen 

kom på 1800- talet och var en reaktion mot framväxten av en rad monopol. I USA tillkom 

bland annat antitrustlagstiftningen, Sherman Act, under denna första våg. Den andra vågen 

innebar en reaktion mot 1930-talskrisen. Marknadsekonomins instabilitet på makroplanet 

föranledde regleringar såsom jordbruksstöd, kontroll av banker och aktiemarknader, 

minimilöner etc. Den tredje vågen var en reaktion mot hälso- och miljöhot samt sociala 

orättvisor under 1960- och 70-talen (Carlsson, 1990). 

1.2 Problemdiskussion 

Som ovan antytts är avsikten med regleringar att ingripa mot olika former av 

marknadsmisslyckanden och värna ”allmänintresset”. Enligt Hultkrantz (1993) har detta varit 

påtagligt genom att de reglerade marknaderna under långa tider främst varit marknader av 

infrastrukturell betydelse. Strävan mot samhällsekonomisk- optimal marginalkostnads- 

prissättning har dock varit liten.  

De vanligaste motiven för regleringar innefattar marknadsmisslyckanden såsom 

naturliga monopol, kollektiva varor och externa effekter. Andra skäl för regleringar innefattar 

fördelningspolitiska och sociala hänsyn (Carlsson, 1990). Naturliga monopol förekommer på 

marknader som kännetecknas av höga fasta kostnader, vilket medför betydande 

stordriftsfördelar. Av samhällsekonomisk effektivitetshänsyn är det därför lämpligast att det i 

branscher av detta slag endast finns ett företag. Detta medför dock en risk för 
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monopolprissättning där monopolisten  inte producerar samhällsekonomisk optimal kvantitet 

och till ett för högt pris (Nutek R 1995:32).  

Varor som är kollektiva är företagsekonomiskt olönsamma och måste därför produceras i 

statlig regi. Externa effekter innebär att en aktörs produktion eller konsumtion påverkar andra 

aktörers nytta eller produktion utan att denna erhåller ekonomisk kompensation. 

Fördelningspolitiska och sociala hänsyn innefattar bland annat korssubventionering 

där företagsekonomiskt lönsamma marknader subventionerar samhällsekonomiskt lönsamma, 

men företagsekonomiskt olönsamma marknader (Carlsson, 1990). 

Dessa former av statlig intervention har under senare tid kommit att bli alltmer 

ifrågasatta. Kritik mot att regleringarna förhindrar konkurrens och därmed effektivitet har 

vunnit starkt gehör hos beslutsfattare och politiker. Carlsson (1990) diskuterar två olika 

övergripande skäl till regleringar, pragmatiska respektive ideologiska. Den pragmatiska 

inställningen kännetecknas av en strävan mot effektiv hushållning medan den ideologiska 

kännetecknas av en strävan att utvidga statens eller marknadens revir oavsett om den 

ekonomiska effektiviteten därigenom ökar. Stigler (1971) menar att förekomsten av 

regleringar beror på att starka och inflytelserika grupper värnar sina ekonomiska intressen 

genom att motarbeta regleringars avskaffande. Konsekvensen blir att tveksamma regleringar 

kvarstår.     

I Sverige har ett flertal marknader varit föremål för omfattande avregleringar. Till 

dessa marknader hör bland annat marknader för flyg-, post-, järnväg-, el-, aktie-, tele- och 

taxi. Anell (2001) nämner att en viktig faktor för de avregleringar som genomförts är den 

allmänna försvagningen av den svenska ekonomin under 1980-talet. Ytterligare viktiga 

faktorer som föranlett avregleringar är enligt Anell förändringar i tillgänglig teknologi 

och/eller samhällstruktur. Förändringar av framförallt teknologi och samhällstruktur har 

därför inneburit att många av de regleringar som tillkommit under tidigare tidsperioder 

förlorat i relevans och inte längre kan betraktas som ändamålsenliga. Winston (1993) menar 

att den teknologiska utvecklingen har minskat förekomsten av skalekonomier och att därmed 

förekomsten av naturliga monopol även blivit överbetonad.  

Avregleringarna på de ovan nämnda marknaderna har dock inte varit odelat 

framgångsrik och problemfri. Avregleringen av taximarknaden innebar oväntade problem 

med framförallt höjda priser. Elmarknadens avreglering har ofta varit föremål för livlig 

debatt. Avregleringen av flyget har inneburit konkurrensproblem och höga prisnivåer. Mindre 

linjer vilka inte är företagsekonomiskt lönsamma har drabbats av problem med stor osäkerhet 

kring utbudet.  Frågan är då hur en marknad bör vara beskaffad för att en avreglering ska 
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kunna genomföras med framgång. Är vissa marknader mer lämpliga för avreglering med 

hänsyn till marknadens speciella funktionssätt eller kan alla marknader avregleras oberoende 

av struktur och funktion? 

1.3 Syfte 

1. Att identifiera kriterier som är betydelsefulla för uppkomsten av väl fungerande 

   konkurrensmarknader. 

 

2. Applicera dessa kriterier på en avreglerad, respektive icke- avreglerad marknad för att 

   bedöma kriteriernas relevans samt lämpligheten av avreglering.     

1.4 avgränsningar 

Kriterierna kommer att baseras på ekonomisk teori, vilket innebär att ideologiska eller sociala 

aspekter inte kommer att behandlas.  

1.5 Metod 

Undersökningen har genomförts som en fallstudie där marknaderna för telekommunikation 

respektive läkemedel har undersökts. Undersökningen är till karaktären både förklarande och 

beskrivande. Förklarande i det avseendet att faktorer som påverkar en marknads effektivitet 

har identifierats (delsyfte ett). Beskrivande i det avseendet att relevant empiriskt material från 

de två marknad samlats in för att utifrån syftet beskriva dessa marknader (delsyfte två). Valet 

av telekommunikationsmarknaden har gjorts med hänsyn till att en stor mängd data finns att 

tillgå. Valet av Läkemedelsmarknaden har gjorts mot bakgrund av dess aktualitet i den 

pågående samhällsdebatten. 

 Studien har en deduktiv karaktär där ekonomisk teori använts för att forma testbara 

påståenden om verkligheten (kriterierna). Dessa har sedan ställts mot det empiriska materialet. 

Studien har genomförts som en kvalitativ studie utan kvantifierande inslag.     
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Kapitel 2 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

Den övergripande målsättningen för att avreglera marknader är att uppnå ökad 

samhällsekonomisk effektivitet. Möjligheten att uppnå detta påverkas dock av ett antal 

faktorer som inverkar på marknadens struktur och funktionssätt. Detta kapitel kommer därför 

övergripande att behandla regleringsteori. Därefter beskrivs teorin kring samhällsekonomisk 

effektivitet för att mynna ut i ett antal marknadsimperfektioner som antas ha betydelse för 

möjligheten att genomföra avregleringar. 

2.1 Definition av avreglering 

Med en avreglerad marknad avses en marknad som omreglerats med syfte att öka 

priskonkurrensen och främja den fria etableringsrätten. Målsättningen är att skapa 

marknadsförutsättningar som underlättar och leder till uppkomsten av fria 

konkurrensmarknader (Nutek R 1995:32). 

2.2 Regleringsteori 

De flesta ekonomer är överens om att marknadsimperfektioner förekommer i en helt fri 

marknadsekonomi. Däremot råder det meningsskiljaktigheter hur vanligt förekommande 

dessa är. Syftet bakom ekonomiska regleringar av marknader är just att motverka förekomsten 

av imperfektioner (Nutek, R1995.32). Naturliga monopol, externa effekter och kollektiva 

varor är tre exempel på dessa.   

Avregleringarnas aktualisering har uppstått till följd av en rad tillkortakommanden 

som traditionella regleringarna anses ge upphov till. Som begrepp används avregleringar för 

att beskriva den förändring av regleringsstrukturen som syftar till att öka konkurrensen 

(Nutek, R 1995:32). En ökad konkurrens på marknader förväntas leda till ökad produktivitet, 

lägre priser och ett mer varierat produktutbud (Bergman, 2000). I anknytning till detta så är 

det många gånger mer relevant att tala om omreglering istället för avreglering av marknader. 

För att fungerande konkurrensmarknader ska uppnås krävs att kompetenta tillsyns- och 
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konkurrensvårdande myndigheter inrättas. Dessa bör utforma nya regelverk anpassade till de 

specifika förhållanden som råder på varje marknad (Nutek R 1995:32).      

Andersson (1990) gör en uppdelning av regleringar med avseende på om de är 

marknadskonforma (konkurrensbefrämjande) eller konkurrenshämmande. Till 

marknadskonforma regleringar räknas just dessa omregleringar som främjar marknadens 

funktionssätt genom att ange ”spelreglerna” för företag, organisationer och hushåll. 

Aktiebolagslagen och konkurrenslagstiftningen är ett exempel på denna typ av reglering. Till 

de konkurrenshämmande regleringarna räknas traditionella regleringar som begränsar 

tillträdet till en marknad och därmed bidrar till att skapa monopol- eller monopolliknande 

situationer.   

Ett centralt begrepp som överskuggar debatten kring avregleringar är begreppet 

samhällsekonomisk effektivitet. Det var just detta som var målsättningen när taximarknaden 

avreglerades. Avregleringen syftade till att uppnå en bättre överensstämmelse mellan utbud 

och efterfrågan samt en bättre service. Nya företagsidéer förväntades leda till en dynamisk 

marknad genom innovationer. Dessutom förväntades en ökad konkurrens leda till 

kostnadsrationalisering och sänkta priser (Lind & Wigren, 1993). 

2.3 Samhällsekonomisk effektivitet 

Den bärande tanken bakom avregleringar av marknader är att uppnå ökad konkurrens. 

Konkurrensen förväntas leda till ökad samhällsekonomisk effektivitet som kommer 

konsumenter tillgodo genom välfärdseffekter i form av ökat utbud, lägre priser och bättre 

service (Konkurrensverket 1998:3). Bohm (1996) diskuterar begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet och den förbistring som uppstått kring begreppet. Med samhället avses inte bara 

”staten” eller den ”offentliga sektorn” utan ”hela landet”, det vill säga samtliga medborgare 

inklusive deras företag och offentlig sektor. Viktigt är det också att skilja mellan samhälls- 

och företagsekonomisk effektivitet. Verksamheter som går med företagsekonomisk (eller 

statsfinansiell) förlust, exempelvis tåg- eller busslinjer, kan ur samhällsekonomisk synpunkt 

vara lönsamma. Bohm (1996) avser med begreppet samhällsekonomisk effektivitet strävan att 

beakta alla individers värderingar av i princip allt som produceras eller konsumeras/utnyttjas. 

Det vill säga inte enbart i rent materiella avseenden.  

Barr (1998) definierar begreppet samhällsekonomisk effektivitet med att använda 

begränsade resurser på bästa sätt givet konsumenters preferenser. Begreppet involverar valet 

av en produktionsvolym.  
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(1)                                                       Q = f (q1, q2…qi) 

 

Där Q är den aggregerade produktionsvolymen och qi produktionsvolymen av vara nummer i. 

Om det sker en avvikelse från denna volym kommer det att sänka välfärden för åtminstone en 

person. Detta visas i den partiella jämviktsbilden figur 1 där den optimala mängden av vara 

X* inträffar där samhällets marginalkostnad är lika stor som marginalnyttan. 

K o stn ad
N ytta

P rod uk tio n  av  va ra  X

M arg ine ll-
sam h ällsko stn ad

M arg ine ll-
sam hä llsn y tta

X *  

Figur 1. Partiell jämviktsbild  (Källa: Barr, 1998) 

 

Vid produktion av flera varor fordras däremot att samtliga varumarknader befinner sig i 

jämvikt för att samhällsekonomisk effektivitet ska uppnås.  Denna allmänna jämvikt 

innefattar effektivitet i produktion, effektivitet i produktmix och effektivitet i konsumtion 

(Barr, 1998). Dessa tre områden kommer att behandlas under närmast följande avsnitten. 

2.4 Allmän jämvikt 

Med allmän jämvikt avses hur efterfrågan och utbud interagerar på flera marknader för att 

bestämma priset på flera varor (Varian, 1996).  

2.4.1 Effektivitet i konsumtion1 

En paretoeffektiv allokering av resurser tillämpas ofta som en teoretisk utgångspunkt för att 

förklara begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Den samhälls- eller paretoeffektiva 

fördelningen kan enligt Varian (1996) beskrivas som en allokering där: (1) Det inte går att öka 

en individs välstånd utan att sänka välståndet för en annan individ; eller (2) där alla 

förbättringar genom handel har förbrukats.  

                                                 
1 1 Detta stycke är, där inget annat anges baserat på Bohms (1996) resonemang. 
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För att beskriva begreppet paretooptimalitet är utgångspunkten en ekonomi med två 

individer ( A och B). Dessa förfogar över ett i utgångsläget given mängd varor (X1 och X2) där 

den totala mängden är: 

 

(2)           X1= XA1 + XB1 

      X2= XA2 + XB2 

 

Denna mängd varor finns att fördela. Frågan är om det finns någon annan kombination av 

fördelning av varor som båda föredrar, det vill säga om det lönar sig för båda parter att byta 

varor med varandra. Givet att varje individ på basis av sina egna värderingar kan rangordna 

olika tänkbara alternativ av varukombinationer kan nedanstående bild illustrera förhållandet.  

D

C
X A 1

X * A 1

I A ‘

I A ‘ ‘

I A ‘ ‘ ‘

X * A 2 X A 2
X A 2

X A 1

 

Figur 2. Varukombinationer  (Källa: Bohm, 1996) 

 

Varje indifferenskurva anger varukombinationer som individen finner likvärdiga. Givet att 

större konsumtion av varje vara föredras framför mindre konsumtion kommer punkten D att 

föredras framför punkten C. Genom att vrida denna figur ett halvt varv kan också individ B:s 

preferenser beskrivas tillsammans med individ A:s i ett så kallat boxdiagram. 

0

0

E

D

F
I A ‘

I A ‘ ‘

I A ‘ ‘ ‘

I B ‘ ‘ ‘
I B ‘‘

I B ‘

C

X * A 2

A * A 1

X A 1

X A 2
X B 1

X A 2

X B 2

X A 1

 

Figur 3.  Boxdiagram (Källa: Bohm ,1996) 
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Boxens sidor är lika med X1 och X2, det vill säga med total tillgänglig mängd av respektive 

vara. Punkten C uttrycker den ursprungliga fördelningen av dessa varor mellan A och B. Om 

A och B nu byter varor med varandra kan de uppnå en punkt såsom D vilket innebär att de 

erhåller en varufördelning som båda föredrar framför utgångsläget. Alla punkter inom den 

streckade ytan representerar för båda parter fördelaktiga byten. För punkterna D, E och F, 

gäller dessutom att ytterligare förflyttning, som gynnar båda parter inte är möjligt. Den 

streckade linjen (kontraktskurvan) representerar samtliga paretooptimala varukombinationer 

mellan de två individerna i ekonomin 

Av denna framställning följer att villkoret för en paretooptimal konsumtionsfördelning 

i en ekonomi är att indifferenskurvorna tangerar varandra, det vill säga att lutningen på 

indifferenskurvorna, den så kallade marginella substitionskvoten (MRS), skall vara lika för de 

båda konsumenterna. Detta villkor kan även utvidgas till ett godtyckligt antal varor och 

individer, vilket innebär att villkoret för paretooptimal (eller effektiv) konsumtionsfördelning 

kan skrivas som att den marginella substitutionskvoten mellan varje par av varor (1,2, …, m) 

skall vara densamma för alla konsumenter (A, B ,….,n). 

 

MRSA
12

 = MRSB
12 = MRSN 

(3)               MRSA
13

 = MRSB
13 = MRSN

13
 

                                                                                      ……………………… 

                  MRSA
1m

 = MRSB
1m = MRSN

1m 

2.4.2 Effektivitet i produktion  

Med effektivitet i produktion avses att aktiviteter organiseras för att uppnå maximal 

produktion givet den mängd insatsfaktorer som finns att tillgå (Barr, 1998). Under antagandet 

att konsumenter utbjuder arbete som enda produktionsfaktor och att endast en vara produceras 

kan konsumentens preferenser mellan fritid och konsumtion illustreras enligt figur 5 nedan. 

I ´ A

I A ´ ´

I A ´ ´ ´

X A 1

f r i t i d
M a x .
M ö j l i g t
a r b e t e  

Figur 4. Konsumentens arbetsutbud (Källa: Bohm, 1996) 
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Fritid värderas positivt av individen. Med föregående styckes slutsatser i bagaget måste en 

paretooptimal fördelning av varor och fritid (L för ledig tid) eller varor och arbete ( F för 

faktorinsats) vara så fördelade, att den marginella substitutionskvoten mellan dessa är lika 

för alla konsumenter: 

   

(4)      MRSA
1L

 = MRSB
1L 

                                                                   Eller 

MRSA
1F

 = MRSB
1F 

 

Vid förekomst av två producenter av vara 1 med avtagande avkastning för arbetsinsatser, 

måste marginalprodukten hos producent I (MPI
1F) vara lika stor som marginalprodukten hos 

producent II (MPII
1F). Detta för att produktionen av vara 1 ska bli maximal (eller effektiv) vid 

en given total insats av arbetskraft. Av detta följer att en optimal faktorfördelning på 

producenterna uppnås där:        

 

(5)                                                          MPI
1F = MPII

1F … 

 

Detta resonemang kan utökas till att även inkludera kapital som produktionsfaktor. Dess 

marginalproduktivitet antas vara positiv men avtagande. För att uppnå maximal produktion 

måste maskinerna fördelas på producent I och II så att marginalprodukten blir lika stor hos de 

båda producenterna. Ett boxdiagram illustrerar detta där kurvorna är isokvanter och boxens 

sidor motsvaras av insatsfaktorerna arbete och maskiner. 

I

F a k to r  1

F a k to r  2

I I

J

K

L

q ´ I

q I´ ´

q I´ ´ ´q II´ ´ ´

q I I´ ´

q II´

 

Figur 5. Effektivitet i produktion (Källa: Bohm, 1996) 

Kurvornas tangeringspunkter motsvaras av den effektiva fördelningen. Lutningen på en 

isokvant anger den marginella transformationskvoten mellan kapital och arbetskraft, det vill 

säga hur mycket som fordras av ytterliggare maskininsats för att produktionen skall vara 
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oförändrad, när arbetsinsatsen minskar med en enhet. Detta resonemang ger ytterligare ett 

villkor för effektiv allokering, nämligen att den marginella transformationskvoten (MRT) 

mellan två produktionsfaktorer skall vara lika mellan alla företag oavsett om de producerar 

samma eller olika varor: 

 

(6)              MRTI
F1F2 = MRTII

F1F2 

 

Detta villkor kan även kopplas till individens marginella substitutionskvot. För att ett 

paretooptimalt läge ska kunna uppnås krävs att följande villkor är uppfyllt: 

 

(7)                                                    MRSi
1F = MPj

1F 

   Där (i = A, B…n) och (j = I,…N) 

 

Den intuitiva förklaringen är att individen tjänar på att arbeta så länge arbetet ger en 

avkastning (MPj
1F) som överstiger den marginella substitutionskvoten (MRSi

1F) (under 

förutsättning av avtagande marginalproduktivitet och stigande marginell substitutionskvot). 

Detta åskådliggörs i figur 7 nedan. 

arbe te

V ara  1

T

T

H

fritid

A rbe te
= 0
(m ax .fritid )

I‘

I´´

I´´´

 

Figur 6. Jämvikt i konsumtion och arbete (Källa: Bohm, 1996) 

Vid förekomsten av flera produktionsfaktorer blir villkoret att den enhetliga 

substitutionskvoten måste vara lika med den enhetliga transformationskvoten. 

 

(8)                                                       MRSi
F1F2 = MRTj

F1F2 
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Ett ytterligare villkor för effektivitet i produktion och konsumtion kan skrivas som: 

  

(9)                                                   MRSA
12 = MRT12

för hela ekonomin 

 

Detta villkor erhålles enklast med att för ett ögonblick endast se ekonomin som bestående av 

en enda konsument. Det blir då uppenbart att ett optimum måste erhållas där den marginella 

substitutionskvoten mellan varorna är lika med den marginella transformationen för dessa. 

Om båda företagen kunde producera vara 1 och 2 skulle även optimum föreligga enligt 

nedanstående jämviktsvillkor: 

  

(10)                                                         MRTI
12 = MRTII

12 

 

Sammanfattningsvis kan dessa uppställda villkor sägas innebära att: För att uppnå en 

paretooptima produktions- faktor- och konsumtionsfördelning, skall de marginella 

substitutionskvoterna mellan relevanta par av varor, faktorer samt vara och faktor vara lika för 

alla konsumenter och dessutom lika med motsvarande marginella transformationskvoter; de 

marginella transformationskvoterna skall dessutom vara lika för alla berörda producenter.   

2.4.3 En marknadsekonomi 

De hittills framställda villkoren för en effektiv marknad kan uppfyllas i en marknadsekonomi 

med hjälp av prismekanismen.  Ekonomin antas innehålla två varor och marknadsbestämda 

priser där ingen enskild konsument kan påverka ekonomin genom att variera storleken på sina 

inköp. Vid givna inkomster kommer den enskilde konsumentens valmöjligheter att begränsas 

av en budgetlinje vars läge bestäms av inkomstens storlek och varupriserna. 

Om indifferenskurvor läggs till i bilden får vi att konsumentens optimala konsumtionspunkt 

blir där budgetlinjens lutning är tangent till indifferenskurvan enligt figur 8 nedan. 

U p p -
N å e l i g
k o n s u m t i o n

B u d g e t l i n j e  f ö r  A

I A ´ ´

I A ´ ´ ´

V a r a  1

V a r a  2  

Figur 7. Individens konsumtionsvalmöjligheter (Källa: Bohm, 1996) 
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Detta ger att den marginella substitutionskvoten är lika med prisrelationen.  

 

(11)                                            MRSA
12

 =p
2/

p
1= MRSB

12 

 

Antar vi vidare att konsumenten fritt kan anpassa sitt utbud av arbete erhålls figur 9 nedan. 

a rb e te

m a x .
f r i t id

IA ´

I A ´´

I A ´´ ´

X A 1

 

Figur 8.  Jämvikt mellan konsumtion, arbetsutbud och inkomst (Källa: Bohm, 1996). 

 

Linjens lutning svarar mot relationen mellan lön per timme och pris på konsumtionsvaran. 

Konsumentens optimala punkt blir där den marginella substitutionskvoten mellan konsumtion 

(av vara 1) och fritid (L) blir lika med relationen mellan lön och pris. 

 

(12)                                 MRSA
1L

 = MRSA
1F = w/p

1= MRSB
1F

 = MRSB
1L 

 

På produktionssidan kommer företag som producerar vara 1 med avtagande 

marginalavkastning för varje produktionsfaktor att anställa arbetskraft ända till dess att värdet 

av en ytterliggare arbetstimme i produktionen blir lika med lönekostnaden (w). 

 

(13)                              P1 * MPI
1F  = w = P1 * MPII

1F 
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Slutligen kommer ett företag som producerar både vara 1 och 2 att välja att producera där den 

marginella transformationskvoten mellan vara 1 och 2 tangerar intäktslinjen V enligt figur 10. 

V a ra  1

V a ra  2

V 3

V 2

V 1

p 2

p 2

T

T

 

Figur 9.  Optimal produktion (Källa: Bohm, 1996) 

2.5 Marknadsimperfektioner 

Som visats i föregående avsnitt bygger en paretooptimal ekonomi bygger på ett antal 

stringenta antaganden som många gånger inte är uppfyllda2. Enligt Varian (1996) kan 

förekomsten av externa effekter, stordriftsfördelar och frånvaro av tillräckligt många köpare 

och säljare förhindra att ett paretooptimalt tillstånd uppnås. Förekomsten av kollektiva varor 

är ytterligare en faktor som motverkar effektivitet (Nutek R 1995:32). Vidare krävs att 

individerna har fullständig information för att samhällsekonomisk effektivitet ska bli möjlig 

(jmf Bohm, 1996).  Nedan följer en presentation av effektivitetsbegränsande inslag i en 

marknadsekonomi. 

2.5.1 Externa Effekter 

Bohm (1996) beskriver begreppet externa effekter som åtgärder av enskilda producenter eller 

konsumenter som inte bara berör dem utan även andra. Till denna definition bör tilläggas att 

externa effekter av produktion eller konsumtion inte avspeglas i marknadspriserna och att 

dessa kan vara såväl positiva som negativa (Brännlund & Kriström, 1998).  Formellt uttryckt 

föreligger en extern effekt på en individs konsumtion om dennes preferensfunktion inte enbart 

innehåller faktorer som konsumenten själv bestämmer över utan också sådana faktorer som 

andra beslutsenheter bestämmer över. (Bohm, 1996) 

  

(15)         UA = FA  (XA, XB, QC) 

 

                                                 
2 Jämför vilkor (3)-(14) under avsnitt 2.4.1-2.4.3 
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Där XA är A:s konsumtion   XB är B:s konsumtion och  QC är C:s produktion.  Som exempel på 

positiva externa effekter av konsumtion kan nämnas någon som känner sig fördelaktigt 

påverkad av sin grannes vackra trädgård eller hur en individs anskaffning av telefon höjer 

värdet för andra telefonabonnenter (nätverks- externaliteter). En negativ extern effekt är buller 

och utsläpp från bilism som påverkar individer negativt. (Bohm, 1996) 

Barr (1998) framhåller att den samhällsekonomiskt effektiva produktionsvolymen som regel 

överstigs vid förekomsten av negativa externa effekter. Det omvända förhållandet gäller vid 

positiva externa effekter. Marknaden kan dock lösa detta, antingen genom samgående av 

berörda parter, eller där äganderätterna är väl definierade, genom förhandlingar. Den 

samhällsekonomiskt optimala konsumtionen av varor som ger upphov till externa effekter är 

den nivå där samhällets värdering motsvaras av priset (Bohm, 1996). 

Externa effekter i produktion följer samma princip som vid konsumtion där QC är 

företag C: s produktion.  

 

(16)                                                   QA
1 = QA

1 (a
I, kI, QC) 

 

Positiva externa effekter i produktion förekommer när utbildad arbetskraft kan dra nytta av 

tidigare utbildning och erfarenheter vid byte av arbetsplats. Exempel på negativa externa 

effekter vid produktion är utsläpp från vattendrag vilket påverkar fiskares fångstmöjligheter 

eller markslitage i fjällnatur. Den avreglerade järnvägen kännetecknas av vad Bruzelius 

(1993) kallar kroniska externa effekter vilket innebär att varje störning i trafiken får 

följdverkningar över hela bannätet under långa tidsperioder. Detta beroende på att tåg, till 

skillnad från flygplan och bussar inte fritt kan passera varandra. Den logiska förklaringen till 

förekomst av externa effekter av detta slag är infrastruktur som delas av konkurrerande 

företag (jmf Konkurrensverket, 1998).   

I de fall att marknaden inte kan uppnå samhällsekonomisk effektivitet kan statlig 

intervention i form av regleringar eller skatter bli nödvändiga för att styra marknaden mot det 

samhällsekonomiskt optimala (Barr, 1998). Genom att avgiftsbelägga negativa externa 

effekter tvingas upphovsmannen att ta hänsyn till dem och de kommer på så sätt att 

internaliseras i beslutsprocessen. Vid positiva externa effekter gäller det omvända och 

därigenom kan subventioner bli aktuella.   
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2.5.2 Kollektiva varor 

En privat vara kännetecknas av att en individs konsumtion exkluderar andra individer från att 

konsumera samma vara (Dufwenberg, Isacson & Lundholm, 2000). En kollektiv vara 

definieras som en vara som ytterliggare konsumenter kan dra nytta av utan att därmed minska 

den mängd som är disponibel för andra (Bohm, 1996). Detta leder, enligt Barr (1998), till för 

liten eller icke-samhällsekonomisk optimal produktion av den kollektiva varan genom det så 

kallade ”free rider” problemet. Ytterliggare ett kännetecken för en kollektiv vara är att den 

marginella kostnaden för konsumtion av ytterliggare en enhet är noll (ibid.).  Exempel på 

kollektiva varor är gatubelysning, tv och radio, gator, brandkår och rättsväsende m.m.  

På en marknad med enbart privata varor finns förutsättningar för att uppnå 

paretoeffektiv hushållning. Ett av skälen till detta är att köparnas värderingar kommer till 

uttryck i efterfrågan (Dufwenberg, Isacson & Lundholm, 2000). Kollektiva varorna 

kännetecknas av de inte kan exkludera andra från konsumtion och därmed uppkommer 

svårigheter med att uppskatta efterfrågan. För att bilda en uppskattning av efterfrågan på 

kollektiva varor krävs, till skillnad från privata varor en vertikal istället för horisontell 

addering av betalningsviljor (Bohm, 1996). Produktionen av en kollektiv vara är 

samhällsekonomisk motiverad om summan av alla individers betalningsvilja överstiger 

kostnaden för produktionen (Dufwenberg, Isacson & Lundholm, 2000). Svårigheten ligger i 

att uppskatta den samlade betalningsviljan för produktion av kollektiva varor. För att kunna 

göra denna uppskattning kan mer eller mindre dyrbara distributionsmekanismer tillämpas som 

transformerar den kollektiva varan till en säljbar privat vara. I vissa länder finns avgifter för 

utnyttjande av vägar eller system för betalning för olika TV- program s.k. ”Pay TV”. 

Nackdelen med dessa system är att de utestänger de individer som finner att avgiften är för 

hög från att konsumera varan. Detta är inte samhällsekonomiskt effektivt med anledning av 

att kostnaden för att ytterligare en individ ska kunna konsumera varan är noll (Bohm, 1996). 

Ett exempel är en avgiftsbelagd bro där avgiften leder till en samhällsekonomisk för liten 

konsumtion av bron och därmed en välfärdsförlust. 

E f te r f r å g a n  
P å  r e s o r

B
A

t

T u l l
( k r )

A n ta le t
r e s o r  

Figur 11.  Kollektiva varor (Källa: Barr,1998) 
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2.5.3 Stordriftsfördelar 

Stordriftsfördelar innebär att ett företag uppnår sjunkande genomsnittskostnader vid en 

ökning av sin produktionsvolym (Andersson, 1990). Detta förhållande är inte inbyggt i 

modellen för perfekt konkurrens under vilken det förutsättes att all produktion begränsas av 

stigande marginalkostnader. Under förutsättning att ett enda företag kan möta hela 

marknadsefterfrågan med fallande styckkostnader blir konsekvensen att den perfekta 

konkurrensen sätts ur spel. Detta eftersom ett enda företag kan erbjuda de lägsta tänkbara 

produktionskostnaderna för varje efterfrågad produktionsvolym (Bohm, 1996). Enligt Varian 

(1996) är det framförallt när stordriftsfördelarna är stora i förhållande till marknaden som den 

perfekta konkurrensen blir lidande. Små förekomster av stordriftsfördelar behöver inte betyda 

avgörande svårigheter för  funktionen av en konkurrensmarknad. 

Andersson (1990) resonerar kring hur stordriftsfördelar kan utgöra ett 

etableringshinder för att nya företag ska kunna etablera sig på en konkurrensmarknad. Hur 

stort detta etableringshinder blir beror på marknadens storlek och storleken av ett optimalt 

företag. Traditionellt har marknader för telefon-, post- och järnvägstjänster ansetts vara 

marknader med stordriftsfördelar. Även traditionellt privata marknader med främst lokalt 

begränsad avsättning kännetecknas många gånger av stordriftsfördelar (Bohm, 1996). 

Ett problem med branscher som kännetecknas av stordriftsfördelar är 

monopolbeteende det vill säga att den producerade volymen blir mindre, och priset blir högre 

än det som är samhällsekonomiskt optimalt. Någon naturlig möjlighet till 

marginalkostnadsprisättning medges inte heller med anledning av att den genomsnittliga 

kostnaden överstiger den marginella kostnaden. För att komma runt detta problem finns två 

möjligheter. Antingen kan staten subventionera branscher med stordriftsfördelar, eller 

alternativt överta produktionen helt (Barr, 1998). Bohm, (1996) visar att det ligger i 

samhällets intresse att företag med stordriftsfördelar tillämpar marginalkostnadsprisättning. 

Skillnaden mellan de samhällsekonomiska intäkterna och kostnaderna maximeras med 

marginalkostnadsprisättning som kriterium.       

2.5.4 Perfekt information 

Ekonomisk teori om effektiva marknader förutsätter att konsumenter och företag är väl 

informerade om vilka varor som finns tillgängliga och deras egenskaper. Detta antagande kan 

dock fallera med anledning av att aktörer har otillräcklig information angående varors kvalité 

och deras pris (Barr, 1998). Utöver informationsbrist av detta slag kan en aktör även vara 

bristfälligt informerad om en varas existens samt påverkas av övertalande eller vilseledande 
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reklam (Bohm, 1996).  Vid information om produktens kvalité finns fem kriterier (Barr, 1998) 

som är betydelsefulla och som avgör graden av effektivitet på en marknad. Marknader är 

generellt mer effektiva: 

 

1. Ju bättre konsumentinformationen är. 

2. Desto billigare och mer effektivt som informationen kan förbättras. 

3. Ju enklare det är för konsumenter att förstå tillgänglig information. 

4. Desto lägre kostnader blir vid ett felaktigt val. 

5. Ju mer olika som konsumenters preferenser är. 

 

Varor som uppfyller dessa kriterier väl är livsmedel, datorer och bilar. Andra typer av varor 

som sjukvård eller bilreparationer kännetecknas av brister kring information om kvalité. 

Bohm (1996) visar att konsekvensen av bristfällig information angående en varas kvalité blir 

att konsumenten hamnar på en lägre indifferenskurva. Detta till skillnad från om konsumenten 

är fullständigt informerad om varans kvalité.   

Effekten av bristfällig information om priser blir också att konsumenten hamnar på en 

lägre indifferenskurva och därmed inte utövar sitt konsumentinflytande rationellt. Bristfällig 

information om priser medför svårigheter att avgöra huruvida en sänkning av pris är förbundet 

med en icke - acceptabel reduktion av kvalité (Barr, 1998). Samma resonemang gäller även 

för brister om existens och förekomsten av vilseledande reklam, konsumenten hamnar på en 

lägre indifferenskurva än vad som annars skulle ha inträffat. 

Taximarknadens utveckling efter avregleringen kan till stor del förklaras med 

bristfällig information. Frånvaro av fasta priser där priserna istället kopplades till faktisk 

resursförbrukning föranledde en rad negativa effekter. En av dessa var att det blev svårt för 

konsumenterna att hitta det billigaste bolaget (Lind & Wigren, 1993).   

Sammantaget så leder ofullständig information till att vare sig effektivitet i produktion 

eller konsumtion kan uppnås. Som exempel kan nämnas homogena produkter som säljs med 

icke- enhetligt pris. Konsekvensen blir att konsumenters marginella substitutionskvoter inte 

sammanfaller och att produktionsresurser (den marginella transformationskvoten) inte 

utnyttjas optimalt (Bohm, 1996).   

2.5.5 Många köpare och säljare 

För att effektiva marknader ska kunna uppnås krävs att det finns många köpare och säljare. 

Marknader med framförallt ett fåtal säljare medför att dessa aktörer kommer att försöka 



 

18 

utnyttja sin marknadsmakt till att förbättra sina positioner. Detta blir möjligt genom att den 

enskilde aktörens produktion har en signifikant inverkan på marknadens totala utbud. Enligt 

Varian (1996) sker detta bland annat genom prispåverkande åtgärder. Ett exempel är 

förekomsten av ”bundling” där företag erbjuder försäljningspaket innehållande mer än en 

enhet av varan. Konsumenter som köper varor i knippen erhåller då rabatterade priser 

(mängdrabatt) (Shy, 1995). 

Fördelen med en marknad bestående av många säljare/producenter är att 

konkurrensskadliga oligopolistiska förhållanden undviks och därmed skadliga karteller. 

Kostnaden för att alla säljare/producenter ska kunna organisera sig blir så stor att detta inte 

blir något alternativ. Som en konsekvens av många köpare och säljare följer att de varor som 

säljs är standardiserade eller homogena. En marknad bestående av differentierade produkter 

delar upp marknaden i submarknader med färre säljare/producenter som därmed utövar 

marknadsmakt (Begg, 2000).    

Det tydligaste exemplet på marknadsmakt är när det bara finns en producent av varan, det vill 

säga monopol. Eftersom monopolistens vinstmaximum inträffar där kostnaden för att 

producera ytterliggare en enhet understiger konsumentens värdering av den extra enheten 

uppnås inte samhällsekonomisk effektivitet (Wibe, 1990).  Huruvida en marknad kommer att 

vara monopoliserad beror enligt Varian (1996) på ”minsta effektivitets nivå”. Den nivå på 

produktionen som minimerar den genomsnittliga kostnaden, relativt storleken på efterfrågan. 

Bestämmande faktorer för detta är tillgänglig produktionsteknik och marknads storlek. I de 

fall den kostnadsminimerande nivån på produktionen är liten i förhållande till storleken på  

marknaden, kan ett konkurrensmässigt beteende förväntas bestå. Ett sätt för att undvika 

monopolbeteende kan enligt detta vara att öppna upp marknader för internationell konkurrens. 

(ibid.) 

 

E f te r f r å g a n
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Figur 12.  Minsta effektivitetsnivå (Källa: Varian, 1996) 



 

19 

2.5.6 Inlåsningssituationer och transaktionskostnader 

Höga transaktionskostnader (switching-costs) vid byte av leverantör eller produkter skapar en 

inlåsningssituation hos konsumenter. Kostnaden att byta leverantör kan vara så hög att ett 

byte av leverantör är otänkbart. Ett exempel på detta är en konsument som vill byta från en 

Macintosh till en Windows baseras PC. Kostnaden för att genomföra detta byte involverar 

inte enbar bytet av själva datorn utan även tillhörande mjukvara och kostnaden för att lära sig 

det nya systemen (Varian, 1996). Höga transaktionskostnader av detta slag kan hindra 

funktionen av en effektiv konkurrensmarknad (Andersson, 2000). Detta konkurrensproblem 

var påtagligt på den avreglerade elmarknaden där kravet på elmätare skapade en 

inlåsningssituation som förhindrade konsumenter från att byta leverantör (Konkurrensverket 

1998:3). 

2.5.7 Bundna kostnader 

Enligt Shy (1995) utgör etableringshinder en viktig del av en marknads struktur. Graden av 

konkurrens och hur väl en marknad fungerar anses generellt till stor del bero på rådande 

etableringsförhållanden. Med bundna kostnader avses kostnader som är irreversibla. 

Kostnader som en potentiell konkurrent inte kan nyttja till andra ändamål, eller investerat 

kapital som inte kan återfås genom vidareförsäljning. Kostnader som är bundna kostnader kan 

innefatta avgifter och skatter som en potentiell konkurrent måste betala före inträdet på en 

marknad. Även marknadsundersökningar och reklam kan utgöra bundna kostnader (ibid.). 

Enligt Sloman (1998) så motverkar förekomsten av bundna kostnader 

konkurrenstrycket gentemot redan etablerade företag. Marknaden kommer inte att vara 

tillräckligt konkurrensutsatt och etablerade företag kan göra övervinster utan att det lockar 

nya företag att etablera sig. Konsekvensen blir ineffektivitet.  

2.5.8 Korssubventionering och underprissättning 

Sloman (1998) beskriver hur korssubventionering i kombination med underprissättning 

hindrar konkurrens på en marknad. Korssubventionering förekommer när ett företag utnyttjar 

vinster på en marknad för att subventionera priser på en annan marknad. Dessa vinster 

möjliggör tillämpning av underprissättning, det vill säga att ett företag sätter priser under 

genomsnittliga kostnader för att konkurrera ut andra företag eller hindra nyetableringar. 

Konsekvensen blir att konkurrensen försämras. Som exempel på detta kan nämnas posten som 

bland annat har tillämpat geografisk prisdifferentiering för att möta och eliminera konkurrens 

från nya företag (Konkurrensverket 1998:3). Underprissättning kan också uppkomma som 
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effekt av att det etablerade tidigare monopolföretaget kontrollerar infrastruktur som 

konkurrenter måste få tillgång till för att kunna konkurrera. Exempelvis har underprissättning 

förekommit på marknader för telekommunikation, post och järnväg. Detta kan delvis 

motverkas genom interventioner från konkurrensvårdande myndigheter. Svårigheter 

föreligger dock, framförallt genom brist på information att bestämma den samhällsekonomiskt 

optimala prisnivån. En partiellt (delvis) avreglerad marknad där den tidigare monopolisten av 

olika skäl tillåts vara ensam aktör på delmarknader ökar även risken för korssubventionering 

(ibid.).     

2.6 Kriterier för effektiv marknad  

I detta stycke sammanfattas den presenterade teorin i punktform. Dessa punkter följer som en 

logisk konsekvens av de framlagda teorierna om marknadseffektivitet, 

marknadsimperfektioner och konkurrensbegränsning. Dessa punkter beskriver faktorer som 

påverkar konkurrensintensiteten på en marknad och därmed har betydelse för funktionen av 

avreglerade marknader.    

 

1. Marknaden ska inte generera negativa externa effekter. 

Förekomst av negativa externa effekter innebär att den samhällsekonomiska 

effektiviteten begränsas genom att den samhällsekonomiska kostnaden inte motsvarar 

den samhällsekonomiska nyttan. 

2. Marknaden ska inte innehålla kollektiva varor. 

Kollektiva varor leder till underproduktion och är därmed till icke- 

samhällsekonomisk optimal produktion.  

3. Marknaden får inte vara ett naturligt monopol med stordriftsfördelar. 

Stordriftsfördelar medför att ett enda företag kan möta marknadsefterfrågan med 

fallande styckkostnader vilket sätter konkurrensen ur spel. Följden kan bli att monopol 

uppstår vilket motverkar samhällsekonomisk effektivitet. 

4. Informationen bör vara fullständig eller åtminstone ”tillräcklig”. 

Brist på information innebär att konsumenter inte kan genomföra rationella val. 

Marknaden kommer därmed inte att styras mot samhällsekonomisk effektivitet.   

5. Marknaden ska bestå av många köpare och säljare. 

Företag med marknadsmakt kan enkelt tillämpa konkurrensbegränsande 

underprissättning. 

6. Transaktionskostnader för att byta leverantör ska vara låga. 
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Transaktionskostnader skapar inlåsningssituationer som begränsar konsumenters 

rörlighet. 

7. Marknaden bör inte innehålla bundna kostnader. 

Bundna kostnader innebär ett etableringshinder som begränsar konkurrensen.  

8. Möjligheter till korssubventionering bör inte förekomma.    

Korssubventionering verkar som ett etableringshinder vilket utestänger potentiella 

aktörer från marknaden. 

 

2.7 Studiens fortsatta uppläggning 

Studien kommer fortsättningsvis att behandla kommunikationsmarknaden där jag 

inledningsvis presenterar för ämnesområdet relevanta fakta. Därefter sker en analys av den 

presenterade information angående hur den kan relateras till kriterier jag har tagit fram. 

Samma tillvägagångssätt kommer att tillämpas på läkemedelsmarknaden där jag slutligen 

kommer att bedöma lämpligheten av en avreglering. Studien kommer att avslutas med en 

sammanfattning och bredare diskussion kring ämnesområdet.     
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Kapitel 3 

MARKNADEN FÖR TELEKOMMUNIKATION 

 
 
 
 
Detta kapitel behandlar konkurrenssituationen på telekommunikationsmarknaden. Syftet med 

kapitlet är att skapa förståelse för och bekräfta hur de i teorin identifierade kriterierna kan 

påverka en konkurrensmarknad. 

3.1 Telekommunikationsmarknaden 

Den svenska telemarknaden öppnades upp för konkurrens den 1 juli 1993. Utvecklingen har 

sedan dess präglats av att mindre aktörer tar marknadsandelar. Prispressen har varit stark på 

”mogna” tjänster såsom Sverigesamtal och internationella samtal. Totalmarknaden domineras 

dock fortfarande av Telia men nya nischaktörer tillkommer stadigt. Marknaden kännetecknas 

även av ökad grad paketering av tjänster, framförallt mot större företagskunder och 

organisationer. Den del av hushållens disponibla inkomst som läggs på telefoni ökar samtidigt 

som marknaden präglas av stark tillväxt (Öhrlings, 1998). Enligt post- och telestyrelsen, PTS 

(2001a) fortsätter den svenska telemarknaden att utvecklas i positiv riktning med ökad 

konkurrens och ett ökat antal aktörer. Detta ger konsumenter större valfrihet och lägre priser. 

Telekommunikationsmarknaden kan delas in i fyra områden bestående av fasta 

telefonitjänster, mobila teletjänster, Internetaccess och nätkapacitet- och accessnät. Nedan 

kommer jag att beskriva utvecklingen på tre av dessa delmarknader. Marknaden för 

Internetaccess berör dock till stor del problematiken inom accessnätet. 

3.2 Fast telefoni 

Vid slutet av år 2000 fanns det totalt ungefär 125 företag som enligt telelagen anmält 

verksamhet av, eller hade tillstånd för att tillhandahålla telefonitjänst till fastnät- 

anslutningspunkt. Av dessa var det ett drygt trettiotal som under året aktivt tillhandahöll fast 

telefonitjänst. Telia hade ca 85 % av det totala marknadsvärdet vid slutet av år 2000 och har 

stadigt förlorat några procentenheter varje år sedan mätningarna inleddes (PTS, 2001b). 

3.2.1 Marknadsutveckling 

Av de olika delmarknaderna är det marknaden för internationella samtal som under längst tid 

varit konkurrensutsatt. Resultatet av detta visar sig både i Telias förhållandevis låga 
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marknadsandelar och i prisernas utveckling. Telia hade år 2000 en marknadsandel på 59%, 

Tele2 hade 13%, Telenordia 5% och gruppen övriga operatörer 23%. Gruppen övriga har ökat 

sin marknadsandel med hela fem procentenheter under år 2000, något som troligtvis kan 

förklaras av förvalsreformen som även inkluderat internationell telefoni. Priserna för 

internationella samtal har sjunkit och från första halvåret 2000 till första halvåret 2001 har 

intäkten per 

trafikminut gått ned från 1,77 kronor per minut till 1,15 kronor per minut (PTS, 2001c). 

Av de nationella samtalen hade Telia under 2000 en marknadsandel på 82 % vilket är 

sex procentenheter lägre än under 1999. Priserna har sedan 1994 mer än halverats för Fjärr- 

och Sverigesamtal medan priserna för lokalsamtal stigit från en initialt låg nivå. Även inom 

segmentet samtal från fasta nät till mobilnät fortsätter Telia att förlora marknadsandelar. 

Mellan 1999 och 2000 gick Telias marknadsandel ned med åtta procentenheter från 80 % till 

72 % (PTS 2001a). Telias priser har som ett krav från PTS sjunkit med en tredjedel från 1994 

till 2001. Övriga mobiloperatörer har inte sänkt sina priser då kravet enbart kan riktas mot 

Telia i egenskap av företagets signifikanta marknadsdominans (PTS, 2001c).  

Telekommunikationsmarknaden kännetecknas generellt av utveckling mot ökad 

paketering där fast telefoni, mobiltelefoni, dataaccess, mervärdestjänster med mera erbjuds 

tillsammans. Paketeringen av tjänster kan anses vara konkurrenshämmande om det görs av 

ledande aktörer på marknaden. Konkurrensverket har tidigare granskat Telias sampaketering 

av GSM - och NMT - abonnemang och Telia fick vid detta tillfälle inte sampaketera dessa 

tjänster. Desto fler aktörer som erbjuder paketering anses däremot inte behöva inverka 

negativt på konkurrensen (Öhrlings, 1998). 

Öhrlings skriver i en rapport från 1998 att de konsumenter som kan tjäna på den 

utökade konkurrensen inom fast telefoni är de konsumenter som är medvetna om olika 

operatörers alternativ och därigenom väljer den operatör som passar sina behov. Under 1998 

var det främst företag med relativt stora trafikvolymer som fick lägre totalpriser genom att 

sluta avtal med till exempel volymrabatt. Även privatpersoner gynnades av de generellt lägre 

samtalskostnaderna hos både Telia och övriga operatörer (Öhrlings, 1998). 

3.2.2 Förvalsreformen 

Förvalsreformen från 1999 har gett ett positivt utslag med påtaglig inverkan på den svenska 

telemarknaden. Vid mitten av 2001 har 1 242 000 fasttelefonikunder valt en alternativ 

operatör till Telia som förvalsoperatör. Tidigare krävdes emellertid att riktnumret angavs vid 

lokalsamtal för att kunna ringa med vald förvalsabonnent. Från och med den 2 februari 2002 
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innefattas lokalsamtal fullt ut av förvalsreformen genom att riktnummer inte behöver slås. 

Syftet med denna förändring är att ytterligare förbättra konkurrensen och därigenom ge 

konsumenterna tillgång till lägre priser och bättre service (PTS, 2001a).  

3.3 Mobila teletjänster3 

Det finns för närvarande tre mobiloperatörer med egna mobilnät i Sverige. Telia, Tele2 och 

Europolitan. I december 2000 beslutade PTS om fyra nya tillstånd för att tillhandahålla nät- 

kapacitet för mobila teletjänster baserade på UMTS-tekniken. Tillstånden tilldelades 

Europolitan, Hi3G, Orange och Tele2. Utöver de tre mobiloperatörerna finns 

tjänstetillhandahållare för mobila teletjänster såsom Sense Communications AB och Song 

Networks (tidigare Tele1 Europe) som startade 1999. Dessutom har företagen Dial n’ Smile, 

Glocalnet, Djuice, LunarMobile, Tango (Optimal Telecom) och HemEl  börjat erbjuda sina 

tjänster under egna varumärken. 

 I en jämförelse med övriga nordiska länder visar det sig att prisnivån fortfarande är 

relativt hög på den svenska mobiltelefonmarknaden. Denna jämförelse är intressant och 

relevant med anledning av att mobilmarknadernas snarlika struktur och historia i de nordiska 

länderna. De bestående höga priserna pekar på brister i marknadens funktionssätt och att det 

finns ett fortsatt utrymme för en ökad priskonkurrens.   

3.3.1 Nätverket 

För att öka möjligheten till etablering och uppnå ökad konkurrens har skyldighet för 

nätoperatörer att ingå ”nationell roaming” införts. Denna tjänst ger abonnenter möjlighet att 

använda en annan operatörs nät för mobila teletjänster i de områden där abonnentens egen 

operatör saknar täckning. Synen på hur nationell roaming skall användas varierar. Dels kan 

nationell roaming användas som en temporär åtgärd för att nya operatörer skall få möjlighet 

att etablera sig på marknaden, dels kan nationell roaming bidra till att det inte byggs fler och 

större mobilnät än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. 

 För att stärka konkurrensen inom själva tillhandahållandet av mobilteletjänster har 

telelagen utformats så nätoperatören vid förfrågan måste ingå avtal om uthyrning av 

nätkapacitet till ett kostnadsorienterat pris med företag utan egna nät. Genom att på detta sätt 

minska den vertikala integrationen, det vill säga att samma företag är verksamma och 

kontrollerar ett flertal led i förädlingskedjan, kan en mångfald tjänstetillhandahållares 

                                                 
3 Stycket baseras på rapporten mobiltelemarknaden, 2001 utgiven av post- och telestyrelsen, konkurrensverket 
och konsumentverket. 
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affärsidéer ges tillträde till marknaden, vilket bör leda till ett bredare urval av tjänster. En 

sådan utveckling främjar både konkurrensen och ökar valfriheten för konsumenten. 

3.3.2 Konsumentsituationen 

På konsumentsidan så är det framförallt förekomsten av inlåsningseffekter och 

omställningskostnader som begränsar den fria konkurrensen. Pottabonnemang är ett tydligt 

exempel som innebär att en konsument som samlat ihop en stor samtalspott förlorar denna 

pott vid operatörsbyte. Detta medför att abonnenterna behåller sin operatör under längre tid 

utan att överväga huruvida andra operatörer kan ge dem ett bättre erbjudande. Telia har även 

erbjudit olika sorters abonnemang där en fast periodisk förskottsavgift kan sparas och bilda en 

samtalspott för framtida tjänsteutnyttjande. Vid byte av leverantör har denna förutbetalda 

samtalspott varit oförenlig med återbetalning. Abonnemang med detta villkor är idag otillåtna. 

Andra operatörer har varit under granskning för liknande fall och utvecklingen går idag mot 

att operatörerna avvecklar samtalspotterna. Däremot kvarstår inlåsningseffekter som grundar 

sig på långa bindande avtal. 

  Ytterligare en inlåsningseffekt är det som kallas för SIM-locking. SIM-locking 

innebär att konsumenter erbjuds en subventionerad mobiltelefon i samband med att de köper 

ett kontantkort. Samtidigt ingår ett avtal med mobiloperatören som innebär att den 

mobiltelefon som medföljer inte kan brukas för ett abonnemang hos någon annan operatör 

under en viss tidsperiod, ofta 12 månader, och att telefonen fortsätter att vara så kallad 

operatörslåst även efter denna period. För att låsa upp mobiltelefonen, så att ett nytt SIM-kort 

kan användas, tvingas kunden betala en upplåsningsavgift. 

 En väl fungerande konkurrens förutsätter även att konsumenterna har tillräcklig 

information om produkternas egenskaper och priser. För att kunna jämföra samtalspriser och 

olika abonnemangsformer måste konsumenten ta hänsyn till en rad olika aspekter, exempelvis 

om abonnenten oftast ringer under låg- eller högtrafiktaxa, om det finns volymrabatter att ta 

hänsyn till, vilka tilläggstjänster man är intresserad av, om det lönar sig att köpa en 

subventionerad telefon med bindningstid etc. Som ett led i att underlätta för konsumenter att 

jämföra olika operatörers priser på telefonitjänster och skapa förutsättningar för effektiv 

konkurrens presenterar PTS via sin hemsida relevant konsument information. 

3.3.3 Nummerportabilitet 

En reform som förväntas medföra påtaglig påverkan på mobiltelefonmarknaden är införandet 

av nummerportabilitet. Med nummerportabilitet avses att en abonnent ges möjlighet att 
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behålla sitt telefonnummer när denne byter teleoperatör. Reformen förväntas öka 

konkurrensen genom att omställningskostnaderna minskar för konsumenter vid byte av 

leverantör och därmed ökar konsumentrörligheten. 

3.4 Internet access 

Det finns ett 50-tal olika bolag som erbjuder bredbandstjänster till hushåll i Sverige. 

Marknaden består av ett fåtal större aktörer som kompletteras av ett flertal mindre och 

vanligtvis lokala bolag (PTS, 2001e). PTS:s övergripande intryck är att marknaden för 

Internetaccess generellt präglas av en hård konkurrens mellan ett flertal aktörer, en mångfald i 

utbudet samt en sjunkande prisnivå (PTS, 2001b). Samtidigt skriver PTS att den prisnivå som 

etablerades 1999 har höjts bland annat beroende på uteblivna intäkter från tilläggstjänster och 

en lägre marknadspenetration än förväntat (PTS, 2001e). I en internationell jämförelse är dock 

prisnivån fortfarande låg och förväntas ligga still till år 2006. 

 Bredbandsmarknaden kännetecknas i dagsläget av ett informationsmässigt 

underläge för konsumenter gentemot säljare. Produkter är otillfredsställande specificerade och 

säljaren har ett tolkningsöverläge. De konkurrensvårdande myndigheterna verkar därför att 

genom webbplatser och foldrar förbättra denna situation.�

3.4.1 Accessnätet  

Ett omdebatterat konkurrenshinder utgör Telias kontroll över accessnätet. För att 

telemarknaden ska vara effektivt krävs även att övriga operatörer ges tillträde till accessnätet. 

Under hösten 2000 fastställde EU i en förordning (eng. Local Loop Unbundling/LLUB,)�att 

medlemsländerna skall införa tillträde till accessnät. Sedan 2 januari, 2001 är förordningen 

direkt tillämplig i Sverige. Enligt denna skall ersättningen för tillträde till accessnät vara 

kostnadsbaserad (PTS, 2001b). Att andra operatörer får tillgång till accessnätet till 

kostnadsbaserade priser är av stor betydelse då de finansiella kostnaderna för att bygga nya 

nät är stora. Alternativet är att utnyttja elnätet eller kabel-TV nätet. Detta är dock förenat med 

vissa problem. På sikt kan statlig utbyggnad av operatörsneutrala nät bli ett alternativ (PTS, 

2002).  

Ett flertal operatörer har sedan den nya förordningen infördes uppgivit att de har 

svårigheter med att hyra Telias accessnät och att LLUB förordningen därför varit 

betydelselös. Konflikten rör huruvida Telia tillämpar kostnadsbaserad prissättning eller ej. 

Enligt operatörerna har Telia kunnat skaffa ett försprång på xDSL- marknaden, och operatörer 

kan inte erbjuda slutkunderna samma tjänster som Telia. Skälen till detta är att Telia satt 
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marginalen mellan det pris dess nätenhet Skanova tar av andra ADSL-operatörer och det pris 

Telia tar av sina slutkunder så lågt att utomstående operatörer i praktiken utestängs från 

marknaden. Detta får enligt företagen till följd att konsumenternas möjligheter att välja mellan 

flera ADSL-operatörer hotas. Telia påstås hålla medvetet låga priser på sina ADSL-tjänster 

hos den egna detaljisten e-bolaget, som sköter försäljningen till konsumenterna, medan 

nätenheten Skanova tar ut överpris gentemot operatörerna. Telia kan därför erbjuda 

konsumenterna ADSL till lågt pris och ta förluster på det ena bolaget, men få god 

vinstmarginal på det andra bolaget. Samtidigt får andra operatörer liten eller ingen 

vinstmarginal. Risken är att lönsamheten till slut blir så dålig att Telia får marknaden helt för 

sig självt. Telia har bemött denna kritik och ändrat sina kostnadskalkyler till att vara 

nukostnadsbaserade. Post- och telestyrelsen anser därför att Telias priser från och med den 1 

december 2001 för hyra av accessnätet är kostnadsbaserade (PTS, 2002). 

3.4.2 Operatörsbyte 

Konsumenter som vill byta operatör möter svårigheter genom att Telia kräver att ADSL-

abonnemanget sägs upp och avvecklas innan möjligheten att installera ett nytt abonnemang 

hos en annan operatör prövas. Eftersom antalet ADSL- abonnemang per telestation är 

begränsat och kö- principen tillämpas vid fulltecknade stationer, riskerar abonnenten att bli 

bortkopplad utan att senare kunna få ett nytt abonnemang. Alternativt kan den stora 

efterfrågan på ADSL-abonnemang många gånger leder till väntetider på flera veckor innan ett 

nytt abonnemang aktiveras.  En svårighet som möter en konsument som önskar byta operatör 

är att Telia, om det visar sig att en sådan möjlighet finns även måste aktivera det nya 

abonnemanget. På detta kan en ny anslutningsavgift tillkomma (PTS, 2002). 

3.5 Analys av telekommunikationsmarknaden 

3.5.1 Externa effekter 

Enligt Bohm (1996) kännetecknas telekommunikationsmarknaden av positiva externa 

effekter, så kallade nätverksexternaliteter, där anskaffning av telefonapparat i ytterliggare ett 

hushåll höjer värdet av telefon innehav i övriga hushåll. Genom att marknaden avreglerats och 

öppnats upp för konkurrens har nya aktörer kunnat slå sig in på marknaden vilket påverkat 

både priser och utbud i önskad riktning. Telekommunikationsmarknadens avreglering med 

syfte att höja konkurrensen och den samhällsekonomiska effektiviteten kan därför anses som 
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framgångsrik. Konkurrensen har gynnat både den samhällsekonomiska effektiviteten genom 

ökat antal abonnemang och enskilda konsumenter genom ökad konsumtion. 

3.5.2 Kollektiva varor 

Produktion av telekommunikationstjänster är en helt och hållet en privat vara. Enligt Barr 

(1998) så karaktäriseras en kollektiv vara av att den marginella kostnaden för konsumtion av 

ytterligare en enhet är noll. Det är uppenbart att produktionen och konsumtion av 

telekommunikation inte har en marginalkostnad som är noll och därför inte kan betraktas som 

en kollektiv vara. Enligt Barr (1998) så leder kollektiva varor till en alltför liten produktion 

genom att en konsuments konsumtion inte utestänger ytterligare en individ från att konsumera 

samma enhet. Telekommunikationsmarknaden har sedan avregleringen präglats av tillväxt 

och ökat utbudet av tjänster vilket ytterligare understryker att marknaden inte kännetecknas av 

kollektiva varor. Avregleringen kan därför betraktas som teoretiskt motiverad med avseende 

på kollektiva varor.     

3.5.3 Stordriftsfördelar 

Bohm (1996) skriver att telekommunikationsmarknaden traditionellt ansetts som en marknad 

med stordriftsfördelar. Det som Bohm avser med detta är stordriftsfördelarna på 

nätverkssidan. Detta problem har kunnat lösas genom att Telia (eller andra nätoperatörer) som 

ägare till stora nätverk vid förfrågan måste hyra ut dessa till konkurrenter utan egna nät. På 

detta sätt behöver inte fler och större mobilnät än vad som är samhällsekonomiskt motiverat 

byggas samtidigt som flera företag delar på stordriftsfördelarna. Problemet med denna lösning 

har varit att konflikter uppstått kring vilken nivå på prissättning som ska gälla vid 

uthyrningen. Sett utifrån detta perspektiv har problemet med stordriftsfördelar på 

nätverkssidan kunnat lösas teoretiskt även om det i praktiken inneburit utdragna konflikter 

kring vad som är en kostnadsorienterad prisnivå på uthyrningen. Innebörden av detta är att 

telekommunikationsmarknaden utifrån ett stordriftsperspektiv lämpar sig för att avregleras. 

När post- och telestyrelsen tillsammans med övriga aktörer har nått en samsyn kring hur 

prissättningen ska utformas och vilka kalkylmodeller som ska ligga till grund finns 

förutsättningar för en väl fungerande konkurrensmarknad. Denna samsyn uppnåddes 1 

december, 2001.    
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3.5.4 Tillräcklig information 

En väl fungerande konkurrens förutsätter att konsumenterna har tillräcklig information om 

produkters kvalité och priser (Barr, 1998). Utöver detta krävs information om varornas 

existens och frånvaro av vilseledande eller övertalande reklam (Bohm, 1996). 

Telekommunikationsmarknaden består idag av ett stort antal operatörer som tillhandahåller en 

mångfald av tjänster. För att en konsument ska kunna göra ett optimalt val krävs både 

engagemang och lättillgänglig information. En jämförelse med Barr (1998) visar dock att 

förutsättningar finns för att en konsument ska kunna tillgodogöra sig ”tillräcklig information”. 

Genom att Post- och telestyrelsen via sin hemsida presenterar olika operatörers prisvillkor och 

annan relevant information kan konsumenter billigt och enkelt hålla sig informerade. 

Informationen presenteras på ett lättförståeligt sätt och ifall konsumenten ändå skulle göra ett 

felaktigt val blir konsekvenserna eller kostnaderna inte ”förödande”. Ett problem på 

bredbandsmarknaden är att konsumenter kan vilseledas av försäljare med överlägsen kunskap.      

3.5.5 Många köpare och säljare 

En förutsättning för att en konkurrensmarknad ska fungera effektivt är att det finns många 

köpare och säljare där ingen aktör enskilt har makt påverka marknaden. Ett begränsat antal 

producenter medför att dessa kommer att försöka påverka marknaden genom olika 

prispåverkande åtgärder exempelvis ”bundling” (Varian, 1996). Utifrån detta perspektiv blir 

det mycket viktigt att ”vårda” avreglerade marknader och noggrant följa 

marknadsutvecklingen. Nya konkurrensvårdande myndigheter som Post- och telestyrelsen har 

därför tillkommit med uppgift att granska marknadens utveckling och vid behov intervenera 

med nya regler i syfte att främja en fri konkurrens.  Avreglerade marknader blir därför alltid 

föremål för omreglering genom en förändring av regleringsstrukturen (Nutek, 1995). Enligt 

Öhrlings (1998) kännetecknas telekommunikationsmarknaden av ökad paketering där fast 

telefoni, mobiltelefoni, dataaccess, mervärdestjänster med mera erbjuds tillsammans. Telia 

kunde tidigare i egenskap av marknadsmakt sampaketera GSM- och NMT-abonnemang. 

Konkurrensverket satte emellertid stopp för detta då det ansågs konkurrensbegränsande. Desto 

fler aktörer som erbjuder paketering innebär däremot att detta inte behöver inverka negativt på 

konkurrensen (Öhrlings, 1998). 

Antalet aktörer på telekommunikationsmarknaden har dock stadigt vuxit sedan den 1 

juli 1993 och Telias dominerande position har kontinuerligt försvagats. Denna utveckling är 

mycket gynnsam för utveckling på telekommunikationsmarknaden.  
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3.5.6 Inlåsningssituationer och transaktionskostnader 

Höga transaktionskostnader (switching-costs) vid byte av leverantör eller produkter skapar en 

inlåsningssituation hos konsumenter som begränsar konkurrensen och därmed hindrar 

uppkomsten av effektiva konkurrensmarknader (Varian, 1996). På mobiltelefonmarknaden 

har detta problem varit tydligt och därmed hindrat konkurrens. Pottabonnemang och 

periodiska avgifter har skapat inlåsningseffekter. Dessa former för abonnemang har genom 

nya regler förbjudits och utvecklingen går mot abonnemang som inte skapar dessa 

konkurrensbegränsande situationer. Dock kvarstår problemet med SIM-locking. 

Genom nummerportabilitetsreformen ökar möjligheten till konkurrens eftersom att 

konsumenter enklare kan byta teleoperatör då inarbetat telefonnummer kan behållas. På 

marknaden för fast telefoni har förvalsreformen minskat inlåsningseffekter genom att andra 

bolag än Telia kan väljas som teleoperatör. Marknaden för internetaccsess har en 

inlåsningssituation för konsumenter som vill byta ADSL- operatör genom att Telia kräver att 

abonnemanget sägs upp före ny operatör blivit klar.      

3.5.7 Bundna kostnader 

Enligt Shy (1995) utgör etableringshinder en väsentlig del av en marknads struktur. Graden av 

konkurrens och hur väl en marknad fungerar anses generellt till stor del bero på rådande 

etableringsförhållanden. Telekommunikationsmarknaden präglas starkt av etableringshinder i 

form av bundna kostnader. Om en nedlagd optofiberkabel visar sig olönsam, så kan den 

ekonomiska skadan inte begränsas genom att till exempel gräva upp kabeln igen för 

återanvändning på annat håll. Kostnaden är irreversibel och fast. Bundna kostnader blir i och 

med detta huvudorsaken och den största förklaringen till de konkurrensproblem som präglat 

marknaden för telekommunikation. De stora kostnader som är förenligt med nya nätverk blir 

till ett etableringshinder för nya företag. Lösningen på detta har varit uthyrning av 

infrastruktur med påföljande problem bland annat inom access verksamheten. På sikt kan 

också statlig utbyggnad av nätverk bli så pass omfattande att konsumenten ges ökade 

valmöjligheter genom statliga operatörsneutrala nät.        

3.5.8 Korssubventionering 

Korssubventionering förekommer när ett företag utnyttjar vinster på en marknad för att 

subventionera priser på en annan marknad. Dessa vinster möjliggör tillämpning av ”predatory 

pricing”, det vill säga att ett företag sätter priser under genomsnittliga kostnader för att 

konkurrera ut andra företag eller hindra nyetableringar (Sloman, 1998). 
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Telekommunikationsmarknaden påverkades tidigare negativt av Telias korssubventionering 

inom accessverksamheten. Enligt nuvarande fastställda prissättningsmetoder föreligger inte 

denna problematik sedan 1 december, 2001.   

3.6 Telekommunikationsmarknaden i sammandrag  

Av de kriterier som jag funnit vara relevanta för uppkomsten av effektiva             

konkurrensmarknader har alla kunnat relateras till marknaden för telekommunikation.  

Beträffande externa effekter har avregleringen varit gynnsam med ökat utbud och 

större konsumtion. Vad som i detta avseende kan relateras till den allmänna teknologiska 

utvecklingen eller själva avregleringen är naturligtvis svårt att uttala sig om, men marknadens 

avreglering har knappast varit utan betydelse för denna utveckling. 

Telekommunikationsmarknaden är utifrån perspektivet kollektiva varor väl lämpad för 

avreglering och konkurrensutsättning. Produktionen behöver inte ske under statligt beskydd 

för att tillräcklig mängd telekommunikation ska produceras.  

 Telekommunikationsmarknaden har länge ansetts vara en naturlig monopolmarknad 

med stordriftsfördelar, då framförallt inom nätverksamheten. Detta faktum föreligger även 

idag men har kunnat ges en acceptabel lösning genom nätuthyrning. Ur ett informatoriskt 

perspektiv så finns förutsättningar för att konsumenter ska kunna tillägna sig den information 

som krävs. På konkurrensvårdande myndigheters hemsida presenteras nödvändig information 

kostnadsfritt och lättillgängligt, samtidigt som ett felaktigt val inte föranleder ”förödande” 

konsekvenser för konsumenten. 

Antalet aktörer har stadigt vuxit på telekommunikationsmarknaden och Telias position 

försvagats vilket är en förutsättning för en väl fungerande telekommunikationsmarknad. 

Skadlig priskonkurrens genom ”bundling” har även kunnat undanröjas. 

Telekommunikationsmarknaden har hämmats av svårigheter med konkurrensskadliga 

transaktionskostnader och inlåsningssituationer. Av dessa har skadliga villkor som 

pottabonnemang och periodiska avgifter kunnat förbjudas. Dock finns det fortfarande problem 

med andra former av konkurrensbegränsande villkor.   

 Beträffande bundna kostnader så är det huvudorsaken till de problem som finns för att 

telekommunikationsmarknaden ska fungera som en naturlig konkurrensmarknad. 

Korssubventionering har varit ett problem för Telias konkurrenter med anledning av Telias 

kontroll över accessnätet. Detta problem har kunnat mildras genom en samsyn kring relevant 

prissättningsmetod.   
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Kapitel 4 

MARKNADEN FÖR LÄKEMEDEL 

 

 

 

 

Under detta kapitel presenteras och analyseras läkemedelsmarknaden. Syftet är att utifrån 

kriterierna fastslå huruvida läkemedelsmarknaden (apoteksväsendet) lämpligen kan 

avregleras. 

4.1 Läkemedelsmarknaden (Apoteksväsendet) 

Apoteksbolaget AB fick uppdraget av staten att med ensamrätt driva detaljhandel med 

läkemedel den 18 september 1970. Vidare utövar Apoteket AB kontroll över var apotek ska 

etableras. Apotekens sortiment består i huvudsak av receptbelagda och receptfria läkemedel, 

samt handelsvaror med anknytning till vård och omsorg. Handel med receptbelagda och även 

receptfria läkemedel bedrivs idag i öppen vård genom cirka 900 apotek. Läkemedel kan även 

förmedlas via omkring 1000 apoteksombud runt om i landet. Ett ombud kan till exempel vara 

en livsmedelsbutik i glesbygd som får förmedla läkemedel. Totalt görs 85 miljoner 

apoteksbesök årligen varav mer än 50 miljoner besök gäller andra än receptbelagda 

läkemedel. 

4.1.1 Finansiering 

Efterfrågan på läkemedel har stigit under lång tid vilket avspeglar sig i de kraftigt stigande 

läkemedelskostnaderna. Den huvudsakliga orsaken till kostnadsökningen beror på att nya, 

dyrare läkemedel ersätter äldre, billigare. Läkemedelssystemets utformning innebär att 

huvuddelen av konsumentens (patientens) läkemedelskostnad för receptbundna läkemedel 

finansieras via någon form av försäkring, ett så kallat förmånssystem. Förmånssystemet som 

är skattefinansierat har utformats med målsättningen att konsumtion av receptbundna 

läkemedel inte ska vara inkomstberoende. Läkemedelsförsörjningen i Sverige utgår från ett 

referensprissystem som anger den maximala förmånen för en grupp generiskt 

(behandlingsmässigt) likvärdiga läkemedel.  Priset på läkemedel vare sig det är receptfria eller 

receptbelagda får inte varieras (prisreglering). Enskilda apoteks möjligheter att själva 

bestämma vilka läkemedel som ska hållas i lager är små. Vidare måste apoteken snarast 
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möjligt anskaffa de läkemedel som inte finns i lager och som efterfrågas av förskrivare (Anell, 

2001). 

4.1.2 Tillverkning och distribution 

I Sverige finns såväl inhemska som utländska tillverkningsföretag på läkemedelsområdet.  

Det svenska inslaget utgörs av Astrakoncernen, Fering AB samt ett tiotal mindre 

läkemedelsföretag. Pharmacia räknas idag som ett globalt företag tillsammans med ett 

femtiotal andra utländska läkemedelstillverkare verksamma på den svenska 

läkemedelsmarknaden. Distributionen sker idag genom ett enkanalsystem i partihandeln 

(EKD). Läkemedelstillverkare begränsar med detta system respektive produkts distribution 

till en och samma partihandlare. I dagsläget finns endast två partihandlare, Oy Tamro AB och 

Kronans Droghandel (KD) på den svenska läkemedelsmarknaden. I de fall konsument via 

läkares förskrivning efterfrågar läkemedel som inte finns att tillgå på den öppna marknaden 

kan någon av Apoteksbolagets fyra produktionsenheter träda in och tillverka preparatet 

speciellt (SOU 1998:28).  

4.1.3 Sjukvårdens organisering 

Av de två institutionella och offentliga parter som betyder mest på regional och lokal nivå 

återfinns Apoteksbolaget och sjukvårdshuvudmännen. Med sjukvårdshuvudmän avses de 23 

landstingen samt Gotlands, Malmös och Göteborgs kommuner. Den mest betydande 

förändringen under senare tid är att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen övergått från 

staten till sjukvårdshuvudmännen. Detta har föranlett en förändring av apoteksbolagets roll 

från att ha varit statlig myndighet till en mer renodlad distributörsroll. Exempelvis var 

Apoteksbolaget offentlig prisförhandlare för läkemedel, en roll som idag åligger 

Riksförsäkringsverket, RFV.  

Sjukhusen är skyldiga att inrätta sjukhusapotek vilka endast kan drivas av 

sjukvårdshuvudman eller av Apoteksbolaget. Alla sjukvårdshuvudmän upphandlar själva 

läkemedel för den slutna vården (det vill säga utan statlig inblandning) vilket innebär att den 

som har tillstånd för partihandel får sälja direkt till sjukvårdshuvudmännen. Apoteksbolaget 

har idag fått uppdraget att driva samtliga sjukhusapotek. 

RFV har förutom rollen som prisförhandlare ansvar för administration av 

referensprissystemet och läkemedelsförmånen. Övriga framträdande myndigheter med viktiga 

uppgifter är Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket har till uppgift att 

utföra kontroll och tillsyn av läkemedel och tillse att läkemedel är säkra samt effektiva och av 
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god kvalité samt verka för att dessa läkemedel används på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt.  Socialstyrelsen har till uppgift att bedriva tillsyn av medicinsk och 

social verksamhet samt följa upp och utvärdera utvecklingen inom hälso- och 

sjukvårdsområdet.  

4.2 Analys av läkemedelsmarknaden 

4.2.1 Externa effekter 

En extern effekt på en individs konsumtion föreligger om dennes preferensfunktion inte 

enbart innehåller faktorer som konsumenten själv bestämmer över utan även sådana faktorer 

som andra beslutsenheter bestämmer över (Bohm, 1996). Externa effekter kan vara positiva 

såväl som negativa (Brännlund & Kriström, 1998). En individs läkemedelskonsumtion kan 

generellt inte anses generera några externa effekter. Marknadens funktion påverkas därför inte 

i vare sig positivt eller negativt av externa effekter.  

4.2.2 Kollektiva varor 

En kollektiv vara definieras som en vara som ytterliggare konsumenter kan dra nytta av utan 

att därmed minska den mängd som är disponibel för andra (Bohm, 1996). Detta leder enligt 

Barr (1998) till för liten, eller icke-samhällsekonomisk optimal produktion av den kollektiva 

varan genom det så kallade ”free rider” problemet. Läkemedel är definitivt ingen vara som en 

individ kan konsumera utan att därmed minska den mängd som står till förfogande till andra 

konsumenter. Underproduktion och ”free rider” problem blir därmed inte aktuellt på 

läkemedels marknaden varvid marknaden är effektiv utan reglering i detta avseende.  

4.2.3 Stordriftsfördelar 

Stordriftsfördelar innebär att ett företag uppnår sjunkande genomsnittskostnader vid en 

ökning av sin produktionsvolym (Andersson, 1990). Enligt en rapport av riksdagens revisorer 

är inte Apoteksbolaget att betrakta som ett naturligt monopol med stordriftsfördelar. Enligt 

riksdagens revisorer kan bristande information liksom behovet av omfördelningar utgöra en 

grund för stordriftsfördelar. Staten kan som åtgärd mot dessa invändningar fastställa krav på 

förskrivning och information vid läkemedelsinköp för att motverka informationsbristen 

respektive subventionering för att säkerställa service i glesbygd (SOU 1998: 28).   
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4.2.4 Tillräcklig information 

Enligt (Barr, 1998) är marknader effektivare desto lägre kostnaderna blir vid ett felaktigt val. 

Läkemedel skiljer sig dock från andra konsumtionsvaror genom att ett felaktigt handhavande 

eller felaktig konsumtion kan medföra stora hälsorisker. Läkemedelsområdet skiljer sig också 

från övrig detaljhandel i och med att patienten/konsumenten i praktiken har ett litet inflytande 

över själva köpbeslutet vad gäller receptbelagda läkemedel. Skälet är att patienten oftast inte 

själv har den kunskap och de befogenheter som behövs för att ställa diagnos och fatta ett 

beslut om lämpligt läkemedel (Ds 1995:82). Informationen bör därför i huvudsak riktas mot 

förskrivare genom statlig läkemedelsinformation, tillverkare, facklitteratur, kollegiala grupper 

och andra sakkunniga (SOU 1998:28)       

4.2.5 Många köpare och säljare 

För att effektiva marknader ska kunna uppnås krävs att det finns många köpare och säljare 

(Begg, 2000). Läkemedelsmarknaden har idag totalt 80 miljoner kundbesök årligen. Det finns 

totalt 900 apotek men där 200 av dem finansieras via utjämning av vinster och förluster och 

därför kan komma att läggas ned vid en konkurrensutsättning. I dagsläget är det bara Sverige 

av alla Eu:s länder inklusive Norge som inte har fri etableringsrätt för apotek. Internationella 

jämförelser tyder dock inte på konkurrensproblem med avseende på få säljare med 

marknadsdominans. Nyligen har den Isländska läkemedelsmarknaden avreglerats med 

nyetableringar som följd. Även i Norge har avregleringen lett till en hård kamp för att ta över 

och etablera apotek (Anell, 2001). I Storbritannien tillåts även juridiska personer att äga 

apotek vilket lett till en etablering av stora kedjor (SOU 1998:28).  

4.2.6 Inlåsningssituationer och transaktionskostnader 

Höga transaktionskostnader (switching-costs) vid byte av leverantör eller produkter skapar en 

inlåsningssituation hos konsumenter. Kostnaden att byta leverantör kan vara så hög att ett 

byte av leverantör är otänkbart (Varian, 1996). Läkemedel som produkt är en fristående 

standardiserad produkt som med all sannolikhet inte ger upphov till höga 

transaktionskostnader eller inlåsningssituationer. En konsument som föreskrivits två olika 

läkemedel kan göra sina inköp där de för tillfället är billigast, även om det för den skull 

innebär inköp i två olika apoteksbutiker.  
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4.2.7 Bundna kostnader 

Enligt Shy (1995) utgör etableringshinder en viktig del av en marknads struktur. Med bundna 

kostnader avses kostnader som är irreversibla Kostnader som är bundna kostnader kan 

innefatta avgifter och skatter som en potentiell konkurrent måste betala före inträdet på en 

marknad. I statens offentliga utredningar 1998:28 diskuteras förutsättningar för 

konkurrensutsättning av apoteksväsendet. Det fastlås där att etableringshinder för att starta 

apotek och införa nya service idéer antas vara små. Visserligen kan kompetenskraven utgöra 

ett hinder. Dock finns inget krav att ägaren eller initiativtagaren till apotek behöver vara 

farmacevtiskt utbildad. En ansökningsavgift och årliga avgift för att starta apotek kommer att 

finnas. Dessa avgifter förväntas vara låga.  

4.2.8 Korssubventionering 

En avreglerad läkemedelsmarknad är likhet med andra avreglerade marknader inte något 

undantag vad gäller risk för korssubventionering.  Korssubventionering förekommer när ett 

företag utnyttjar vinster på en marknad för att subventionera priser på en annan marknad 

(Konkurrensverket 1998: 3). I debatten kring läkemedelsmarknadens utformning har olika 

förslag framförts angående hur omfattande en avreglering bör vara. Förslag har bland annat 

framförts om en partiell avreglering där Apoteksbolaget med ensamrätt tillåts att bedriva 

detaljhandel med läkemedel som är receptbelagda. Vidare föreslås att receptfria läkemedel 

delas upp i två klasser: dels sådana som endast ska få säljas av Apoteksbolaget, dels sådana 

som ska få säljas i öppen handel (Ds 1995:82). Detta motsvarar en partiellt (delvis) avreglerad 

marknad där risk för korssubventionering föreligger. Apoteksbolaget kan utnyttja vinster från 

monopolverksamheten till att underprissätta den konkurrensutsatta delen av marknaden.  

4.3 Läkemedelsmarknaden i sammandrag 

Läkemedelsmarknaden kan inte anses generera vare sig positiva eller negativa externa 

effekter. Med avseende på kollektiva varor är läkemedelsmarknaden inte betrakta som en 

marknad i behov av statlig intervention. Marknaden för droghandel är inte heller att betrakta 

som en marknad med betydande stordriftsfördelar. Ur informationssynpunkt är 

läkemedelsmarknaden känslig och behovet av relevant information mycket stort. Detta 

informationsbehov riktas främst mot förskrivare (Läkare, sjuksköterskor, osv.). Information 

till konsument rör frågor av mer praktisk karaktär såsom dosering och användning. 



 

37 

Läkemedelselsmarknaden har ett stort kundunderlag med många konsumenter. Avreglering 

torde knappast heller innebära för få nyetableringar för att konkurrensen ska hämmas (jämför 

avreglering på Island och i Norge, Anell, 2001).      

Läkemedelsmarknaden torde inte, med produkternas natur som utgångspunkt, vara i 

riskzonen för att skadliga transaktionskostnader eller inlåsningssituationer ska uppstå. 

De bundna kostnaderna förväntas vara låga (förutom kompetenskrav) för att gynna 

nyetableringar. Risk för korssubventionering finns men detta beror till stor del på vilket sätt 

avregleringen kommer att genomföras. 

4.5 Lämplighet för avreglering 

Utifrån de kriterier som jag har tagit fram blir min slutsats att läkemedelsmarknaden 

(apoteksväsendet) lämpligen kan konkurrensutsättas med fri etableringsrätt. Den kritiska 

punkten är nödvändigheten av information till både förskrivare och konsumenter. Med tanke 

på de många styrmedel som finns till förfogande i läkemedelsförsörjningen torde dock  

möjligheterna att undvika detta problem vara goda. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 
 
 
 
Under detta kapitel summeras studien och ytterliggare reflektioner presenteras i den 

avslutande diskussionen.    

5.1 Sammanfattning 

Denna studie har genomförts med inriktning mot effektiva marknader och då främst 

avreglerade/reglerade marknader. Studien har behandlat begrepp såsom regleringsteori, 

samhällsekonomisk effektivitet och marknadsimperfektioner. Syftet med studien har varit 

tvådelat där det första syftet har varit att utifrån ekonomisk teori identifiera faktorer som har 

betydelse för uppkomsten av väl fungerande konkurrensmarknader. Det andra syftet har varit 

att bedöma dessa kriteriers relevans genom att jämföra dessa mot en avreglerad marknad samt 

bedöma lämpligheten av att avreglera en icke- konkurrensutsatt marknad. 

 Studien har genomförts som en litteraturstudie där jag utifrån ekonomisk teori sökt 

identifiera vilka faktorer som har betydelse för uppkomsten av väl fungerande konkurrens- 

marknader. Därefter har jag jämfört dessa kriterier mot den litteratur som beskriver 

telekommunikations- och läkemedelsmarknaden. 

Mina resultat från det första delsyftet kom att omfatta åtta kriterier vilka berörde 

externa effekter, kollektiva varor, stordriftsfördelar, information, antal aktörer, 

transaktionskostnader och inlåsningssituationer, bundna kostnader samt korssubventionering. 

Genom att tillämpa dessa på marknaden för telekommunikation kunde jag bekräfta dessa 

kriterier som relevanta och kritiska för hur väl en konkurrensmarknad fungerar. Därefter 

applicerade jag dessa på läkemedelssmarknaden för att utifrån dessa göra en bedömning 

huruvida denna marknad lämpligen kan avregleras. Mina slutsatser från denna bedömning är 

att läkemedelssmarknaden mycket väl kan avregleras. Den kritiska punkten som kan invändas 

mot detta är nödvändigheten av information.          
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5.2 Avslutande diskussion 

Sverige är ett av de länder som ligger i spetsen och driver på den utveckling som innebär ett 

avsteg från statliga monopolmarknader. I dagsläget har denna utveckling nått så pass långt att 

det bara finns fyra statliga aktiebolag som har en lagreglerad monopolställning utöver 

Apoteksbolaget. Dessa är AB Svensk Bilprovning, AB Svenska spel, Systembolaget AB samt 

Värdepapperscentralen VPC AB. Mot bakgrund av Sveriges för övrigt avregleringsvänliga 

inställning är det något uppseende väckande att Apoteksbolaget AB fortfarande styrs som ett 

lagreglerat monopol. Framförallt i en internationell jämförelse där Sverige är det enda landet i 

Västeuropa som fortfarande inte tillåter fri etableringsrätt och fri prisbildning inom området. 

 Från min egen undersökning har jag dock dragit slutsatsen att en konkurrensutsättning 

av marknaden är fullt möjlig. Denna bedömning är gjord med utgångspunkt från allmänna 

ekonomiska teorier kring marknadseffektivitet och marknadsimperfektioner. Problemet i detta 

avseende är att kriteriernas allmängiltiga karaktär inte kan fånga och lyfta fram förhållanden 

som är specifika för en viss marknad. Kriterierna berör visserligen övergripande i stort sett 

samtliga faktorer som utgör hinder för en väl fungerande konkurrensmarknad och bör därför 

lämpligen kunna användas som utgångspunkt för djupare och mer nyanserade analyser.   

Jag vill också poängtera att det mycket sällan är en ödesfråga huruvida en marknad 

kan avregleras eller inte. Min uppfattning är att valet mellan reglering eller inte beror på vilka 

ekonomiska för- eller nackdelar som samhället och beslutsfattare för tillfället ser med 

respektive marknadsform. Det handlar ytterst sällan om att det bara finns ett enda sätt att se på 

en marknadens funktion och organisering. Dessutom vill jag även förtydliga begreppet 

avreglering som egentligen är ett felaktigt och mycket vilseledande begrepp. Begreppet 

omreglering är en mer korrekt term eftersom en avreglerad marknad övergår från en 

regleringsstruktur till en annan. Från en regleringsstruktur med krav på enhetlig prissättning 

och etableringshinder till en regleringsstruktur med fri prissättning och fri etableringsrätt. Av 

praktiska skäl har jag genomgående valt att använda begreppet avreglering. 

 Slutligen vill jag även poängtera och lyfta fram den mycket viktiga roll som 

konkurrensvårdande myndigheter får för att avreglerade och konkurrensutsatta marknader ska 

utvecklas i en samhällsekonomiskt önskvärd riktning.   
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