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konsumenten 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur apoteksmarknaden har förändrats och hur 
konsumentens situation har påverkats genom marknadsförändringen.  

Metod: För denna studie har kvantitativ metod använts där primärdata och sekundärdata har 
samlats in. Sekundärdata samlades in från böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar inom 
ämnet marknadsföring, marknad, konsument och avreglering. Från sekundärdata så 
sammanställdes och jämfördes statistik. Sedan genomfördes en enkätundersökning via webben 
och en prisjämförelse ute bland de största aktörerna för att samla in primärdata. Både primär- 
och sekundärdata analyserades sedan utifrån marknadsföringsmixens fyra p: produkt, pris, plats 
och påverkan. 

Slutsats: Studien visar att avregleringen av apoteksmarknaden har medfört en positiv förändring 
för en stor del av befolkningen. Den positiva förändringen som går att se genom en ökad 
tillgänglighet i form av nystartade apotek och förlängda öppettider. En negativ aspekt är att den 
geografiska fördelningen av nystartade apotek inte har varit jämn mellan tätort och glesbygd. Det 
har inte skett någon större förändring vad gäller receptbelagda produkterna eftersom denna 
produktkategori fortfarande är starkt reglerad. Undersökningen visar också att konsumenterna 
ännu inte har hunnit bli medvetna om prisskillnaderna mellan produkterna och att konsumenten 
främst upplever en skillnad inom receptfria och övriga produkter. 

Nyckelord: Marknad, Avreglering, Marknadsföringsmix, Konsumentens köpprocess. 
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Title: The new pharmacy market –A study about the changed conditions for the consumer. 

Purpose: The aim of this thesis is to examine how the pharmacy market has changed and how 
the consumer´s situation has been affected by the change. 

Method: For this study a quantitative method has been used where primary and secondary data 
have been collected. Secondary data was collected from books, reports and scholarly articles 
within the topics marketing, consumer and deregulated markets. The primary data was collected 
through a survey online and a price comparison among the largest actors on the pharmacy 
market. Both primary- and secondary data were then analyzed based on the four P’s in the 
marketing mix (product, price, place and promotion). 

Conclusion: The study shows that the deregulation of the pharmacy market has brought a 
positive change for a large part of the population. The positive change can be seen through an 
improved availability in terms of new pharmacies more generous opening hours. One negative 
aspect of the deregulation is that the new pharmacies haven not been evenly distributed 
geographically in urban and rural areas. There has not been a big change for the prescription 
drugs because that market segment is still highly deregulated. The survey indicated that 
consumers primarily perceive a difference in the product categories for non-prescription drugs 
and other products.  
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion av ämnet för uppsatsen samt en beskrivning av apoteksmarknaden. Sedan 
formuleras en frågeställning och ett syfte utifrån problemdiskussionen. Vi motiverar även våra avgränsningar i 
studien. 

1.1 Bakgrund 
Med förhoppningar om att förbättra konsumentens situation så genomfördes den 1 juli 2009 en 
avreglering av det tidigare statliga monopolet på den svenska apoteksmarknaden. Innan 
avregleringen var apoteksmarknaden ett monopol där Apoteket AB var den enda aktören som 
sålde läkemedelsprodukter till konsumenterna. Detta innebar att ingen konkurrens från andra 
aktörer fanns och att prissättningen på läkemedel styrdes centralt av staten (Konkurrensverket, 
2012). 

En avreglerad apoteksmarknad innebär en förändrad konkurrenssituation. Konsumentens 
situation påverkas genom nya alternativ som tidigare inte har funnits på marknaden. Den 
huvudsakliga anledningen till att avreglera marknaden var att skapa konkurrens och därmed en 
hårdare prispress, ett större utbud och en bättre tillgänglighet för konsumenterna (Rönnbäck, 
2013). De nya aktörerna på apoteksmarknaden inkluderar både apotekskedjor och aktörer inom 
detaljhandeln som säljer receptfria produkter (Dagens Nyheter, 2008). 

Avregleringen har förändrat villkoren inom produktkategorierna receptfria och övriga produkter 
och apoteken kan nu själva styra prissättningen och utbudet av sina produkter vilket har resulterat 
i en högre konkurrens. Prissättningen för de receptbelagda läkemedlen är fortfarande reglerad 
vilket gör att aktörerna inom denna kategori inte kan konkurrera med priset (Sveriges 
Apoteksförening, 2012). 

Genom att en ny marknad öppnades upp så blev det viktigt för aktörerna att utforma strategier 
för att nå konsumenten och för att hitta en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. 
Marknadsföringsmixen som är en välanvänd modell fokuserar på de fyra variablerna produkt, 
pris, plats och påverkan. Detta ramverk hjälper aktörerna att utforma strategier för att 
differentiera sig på marknaden och för att förstå konsumentens situation. Detta innebär 
utveckling av rätt produkt som stöds av rätt påverkan och som erbjuds på rätt plats och till rätt 
pris (Kotler & Zaltman, 1971). 

1.2 Problemdiskussion 
Avregleringen innebar en ny marknadssituation för Apoteket AB och nya förutsättningar för hela 
apoteksmarknaden. Genom att nya aktörer etablerade sig på marknaden ställdes nya krav på 
Apoteket AB att hitta strategier för att skapa en stabil position på marknaden och för att bli 
konkurrenskraftiga. Marknadsförändringen innebar också en stor förändring för konsumenterna 
genom att tillgängligheten ökade och det blev möjligt att kunna köpa produkter både hos andra 
apoteksaktörer och i detaljhandeln. Aktörerna har därför varit tvungna att konkurrera om 
konsumenterna och det har blivit viktigt att lägga fokus på vad konsumenten efterfrågar samt att 
identifiera deras behov och värderingar.  



 
 

2 
 

Ett potentiellt problem på en konkurresnutsatt marknad vara att aktörerna bara erbjuder 
produkter som ger störst vinst, vilket kan medföra att sortimentet för konsumenten blir begränsat 
och att det blir svårt för konsumenten att få tag på rätt mediciner. Denna konsekvens går emot 
syftet om en ökad tillgänglighet vilket avregleringen skulle medföra (Hillevi Larsson, 2012).  

Ett annat problem som har diskuterats är att många apoteksaktörer främst har valt att etablera 
nya apotek inom tätbebyggda områden där den största efterfrågan finns vilket inte har förbättrat 
tillgängligheten i ytterområden till tätorterna och i glesbygden. Konsekvensen har blivit att 
fördelningen av den ökade tillgängligheten har varit geografiskt ojämn (Hillevi Larsson, 2012).  

Det är relevant och intressant att undersöka på vilket sätt avregleringen har påverkat den enskilda 
konsumenten och hur de upplever denna förändring. Ett av de starka skälen till avregleringen var 
en konsumentanpassning på en konkurrensutsatt marknad.  

Ett motiv till att införa konkurrens på en marknad är att ge köparen ökade valmöjligheter. 
Genom valmöjligheter kan konsumenten lättare tillfredsställa enskilda behov. Produkten värderas 
som nämnts bland annat utifrån variablerna i marknadsföringsmixen. Det slutliga valet görs 
utifrån konsumenternas preferenser och vad de är villiga att betala (Konkurrensverket, 2004). 

1.3 Frågeställning 
Utifrån de konsekvenser som diskuteras i problemdiskussionen så blir det intressant att vidare 
undersöka nedanstående frågeställning:   

Hur har konsumentens situation påverkats av förändringarna på apoteksmarknaden efter avregleringen? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur apoteksmarknaden har förändrats och hur 
konsumentens situation har påverkats genom marknadsförändringen.  

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen undersöker hur konsumentens och apoteksaktörernas situation ser ut efter 
avregleringen på apoteksmarknaden. Studien avgränsas från tiden innan avreglering i början av 
2009 till idag, 2013.  
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1.6 Disposition 
Nedan presenteras övergripande bild av vilka kapitel som är inkluderade i uppsatsen för att ge 
läsaren förståelse för strukturen och dispositionen av uppsatsen.  

1 Inledning. Kapitlet ovan 

2 Teori. I kapitlet redogörs för förändringen av apoteksmarknaden efter avregleringen genom att 
använda teorierna om de fyra p:na och konsumentens köpprocess. Kapitlet avslutas med en 
summering av den utförda litteraturstudien. 

3 Metod. I detta kapitel motiveras och diskuteras de gjorda metodvalen. 

4 Resultat.  Här presenteras resultatet från jämförelsen av statistik från 2009 och 2013 samt 
resultatet från enkätundersökningen. 

5 Analys. I det här kapitlet analyseras resultatet från jämförandet av statistik samt från 
enkätundersökningen.  

6 Slutsats och reflektion. Här sammanfattas slutsatserna från studien. Kapitlet innehåller även en 
slutdiskussion där brister med studien diskuteras samt där förslag till vidare forskning presenteras. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs teorierna som ligger till grund för studien. Teorierna bildar en teoretisk referensram som används för 
att kunna analysera resultatet från studien. I slutet av kapitlet presenteras resultaten av den utförda litteraturstudien om 
utvecklingen av marknadsföringsmixmodellen. 

2.1 Vad är en marknad? 
En marknad definieras som en samling av köpare och säljare som genom sina potentiella 
interaktioner bestämmer pris och utbud av produkter. Alla aktörer måste identifiera vilken typ av 
marknad som de ska etablera sig på. Utbytet mellan köparen och säljaren uppstår genom 
köparens efterfrågan som i sin tur påverkar säljarens utbud. Det finns olika marknadsformer med 
olika förutsättningar och villkor som används för att förstå och analysera en avreglering är 
monopol och fri marknad (Pindyck & Rubinfield, 2005).  

Monopol marknad är en marknad där det finns en ensam aktör på marknaden som kontrollerar 
priser utbud. En sådan aktör kan styra prissättningen men för att inte förlora konsumenter måste 
också hänsyntas till konsumenternas betalningskapacitet (Robert S.Pindyck, 2005). 

Fri marknad är en marknad med flera aktörer som konkurrerar och där ingen av aktörerna har en 
tillräckligt hög marknadsandel för att ensam kunna påverka markandspriset som istället styrs helt 
av relationen mellan utbud och efterfrågan (Robert S.Pindyck, 2005). 

2.2 Avreglerad marknad 
Avreglering av en marknad innebär att makten överförs från den reglerande enheten (oftast 
staten) till den fria marknaden, vilket syftar på konsumenterna och producenterna. Många hävdar 
ändå att det behövs något slags regelverk för att en fri konkurrens på marknaden ska uppstå och 
resultera i effektivitet (Bergman, 2002). Vissa företag har en stor marknadsmakt vilket kan 
resultera i att de får monopolställning på marknaden och denna position ger dem möjlighet att 
sätta för höga priser. För att förebygga att vissa problem uppstår så kan regleringar 
implementeras och exempel på detta kan vara ekonomiska regleringar som prissättning och 
företagsetablering (Bergman, 2002).  

Om priserna på en avreglerad marknad faller kan det tyda på att avregleringen lyckats att skapa en 
konkurrens situation mellan aktörerna. Samtidigt kan alldeles för låga prisertyda på att etablerade 
aktörer ägnar sig åt prisdumpning för att slå ut mindre och nya konkurrenter som försöker 
etablera sig på marknaden (Bergman, 1996).   

2.3 Definitioner 
Enligt läkemedelslagen är ett läkemedel varje substans eller 
kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 
förebygga eller behandla sjukdom hos människor (eller djur), eller som kan användas på eller 
tillföras i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom 
farmakologisk, immunologisk eller metaboliskverkan eller för att ställa diagnos. När ett 
godkännande för försäljning utfärdas, skall Läkemedelsverket ange om läkemedlet skall 
klassificeras som receptbelagt läkemedel eller receptfritt läkemedel (Sveriges Riksdag, 2013). 
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Produkter som även innehåller substanser med en välkänd medicinsk användning kan också 
klassificeras som ett läkemedel (Läkemedelsverket, 2011). Ett exempel på en receptbelagd 
produkt är penicillin (Vårdguiden, 2012). Receptbelagda läkemedel kräver att de är föreskrivna av 
läkare, men vissa läkemedel har tillstånd att förskrivas av sköterskor. Förskrivningen av 
receptbelagda läkemedel kan apoteken inte påverka. Därför är det föreskrivarna (läkarna) som 
styr försäljningen av receptbelagda läkemedel och genom statens kontroll över priset så bestäms 
ersättningen till apoteken (Läkemedelsverket, 2010).  

Receptfria läkemedel kräver däremot inte recept vilket gör att apoteken själva via utbud och pris 
kan påverka försäljningen. Det är Läkemedelsverket som har ansvaret över kvalitetskontrollen 
och säkerheten för alla produkter och detta gör de genom exempelvis uppföljning av effekterna 
av olika läkemedel samt regelbundna kvalitetskontroller (Läkemedelsverket, 2010).  

Handelsvaror eller övriga varor faller utanför läkemedelslagens tillämpningsområde (Sveriges 
Apoteksförening, 2013). Öppenvårdsapotek är de apotek som bedriver detaljhandel med 
läkemedel till allmänheten, till förskrivare och till sjukvården (Läkemedelsverket, 2012) 

2.4 Marknadsföringsmixen - fyra P 
Marknadsstrategier fokuserar på att fånga konsumenten på olika sätt, vilket bl.a. innebär att 
företaget först identifierar hela marknaden och därefter delar in den i mindre segment. Efter 
denna urvalsprocess identifieras sedan de för företaget potentiellt mest lönsamma segmenten där 
fokus läggs. För att anlysera dessa segment så används ofta marknadsföringsmixen för att förstå 
vad som behövs för att få konsumenterna attraherade av företagets produkterbjudande (Kotler, 
Armstrong, Saunders, & Wong, 2001). 

För att utforma en effektiv marknadsföringsmix utvärderas och analyseras marknaden. Med hjälp 
av information utformar företaget sedan olika aktiviteter som ska hjälpa till att fånga 
konsumenten. För att lyckas med detta är det viktigt att företaget är kundfokuserat, det vill säga 
att det måste finnas en god förståelse för konsumentens behov och vilja (Kotler, Armstrong, 
Saunders, & Wong, 2001). Figur 1 visar att konsumenten inte är en del av marknadsföringsmixen 
utan de omges av de fyra p:na då konsumenten är målet för alla marknasföringsåtgärder 
(McCarthy & Perreault Jr, 1993). 

 

Figur 1. Uppsatsförfattarnas egen omarbetning av (McCarthy & Perreault Jr, 1993). 

Produkten ska möta marknadens efterfrågan och tillfredsställa behovet hos konsumenten 
(McCarthy & Perreault Jr, 1993). Detta innebär vidare att det är essentiellt för företagen att 
distribuera den på ett ändamålsenligt sätt för att nå ut till rätt segment. En produkt definieras som 

Produkt Plats 

Pris  Påverkan 

Konsument 
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något som företagen erbjuder på en marknad för att tillfredsställa ett behov eller efterfrågan hos 
målgruppen. En produkt behöver inte vara av fysisk karaktär utan kan innefatta allt som 
resulterar i att ett behov/efterfrågan tillfredsställs (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2001).  

Priset på en produkt har betydelse för konsumenten då det är det som kunden betalar för att få 
nytta av produkten (McCarthy & Perreault Jr, 1993). Om konsumenten ska vilja ha produkten så 
måste priset understiga nyttan. Pris definieras som antingen summan av vad en produkt eller 
tjänst kostar eller värdet konsumenten får i utbyte av att få eller utnyttja en produkt eller tjänst 
(Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2001). Prissättningen är inte konstant utan det sker en 
ständig interaktion mellan utbud och efterfrågan som påverkar priset.  

Platsen innebär de aktiviteter som används för att göra produkten tillgänglig för målsegmentet. 
Om en produkt som konsumenten efterfrågar inte finns tillgänglig får den ingen nyttoeffekt för 
konsumenten (McCarthy & Perreault Jr, 1993). Därför är det oerhört viktigt att produkten görs 
tillgänglig för konsumenten och att företagen väljer lämpliga platser och kanaler för att distribuera 
sina produkter (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2001).  

Påverkan syftar till de aktiviteter som företaget använder sig av när fördelarna med en produkt ska 
kommuniceras till konsumenten. Genom denna påverkan ska företaget försöka övertyga 
konsumenten om att köpa just deras produkt. Påverkan kan ske på olika sätt som exempelvis att 
använda sig av olika medier som ska få konsumenten att vilja köpa eller nyttja produkten (Kotler, 
Armstrong, Saunders, & Wong, 2001). För variabeln påverkan är det viktigt att berätta för 
målgruppen om hur väl produkten fyller ett önskat behov för att kunna påverka konsumentens 
köp (McCarthy & Perreault Jr, 1993). 

I detta sammanhang är det viktigt att förstå vad som händer på en marknad där nya aktörer 
etablerar sig vilket apoteksmarknaden är ett belysande exempel på. När nya aktörer etablerar sig 
så kommer de befintliga aktörerna normalt sett att agera. I detta fall så används 
marknadsföringsmixen som ett analysverketyg för att förstå processerna på marknaden och det är 
mycket ovanligt att de etablerade aktörerna använder alla fyra p:na i marknadsföringsmixen för 
att hävda sig i konkurrensen gentemot de nya aktörerna. De befintliga aktörerna kommer att rikta 
in sig på de områden där elasticiteten är som störst, d.v.s. på de områden där deras insatser 
bedöms ha störst effekt (Gatignon, Anderson, & Helsen, 1989). Vad gäller de delar i 
marknadsföringsmixen som vanligen används så har det visat sig att dominerande företag 
tenderar till att öka sina marknadsföringsinsatser samt att börja erbjuda fler produkter (Robinson, 
1988). 

Det är även relevant att undersöka hur aktörer som etablerar sig på en marknad bör använda de 
fyra p:na för att vinna marknadsandelar. Inom detta område så har forskning visat att det är 
ovanligt att nya aktörer etablerar sig på markanden genom att utkämpa ett priskrig med de 
etablerade aktörerna, och detta beroende på att de etablerade aktörerna i och med sin starka 
marknadsställning har större förutsättningar att vinna detta priskrig. Det är också värt att notera 
att forskningen även har visat att nya aktörer på en marknad har en nackdel gentemot de redan 
etablerade aktörerna. Detta får konsekvensen att det krävs en större anstängning från de nya 
aktörerna för att öka sin försäljning jämfört med de redan etablerade aktörerna som kan nå 
samma försäljningsökning med en betydligt lägre ansträngning (Bowman & Gatignon, 1996). 
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2.5 Konsumentens köpprocess 
När en marknadsstrategi utformas tittar marknadsföraren ofta på de fyra variablerna pris, 
produkt, plats och påverkan, men för att kunna skapa en framgångsrik marknadsföringsmix 
utifrån dessa fyra p:n så måste det finnas en förståelse för den enskilde konsumenten. Det blir 
viktigt att förstå konsumentens hela köpprocess; från att kunden upplever ett behov, till ett beslut 
om köp fattas och till att en utvärdering av köpet görs. Denna process beskrivs i boken Optimal 
marknadskommunikation där författarna till boken använder en modell där köpprocessen beskrivs i 
fem steg (Dahlén & Lange, 2011).   

 
Figur 2. Uppsatsförfattarnas egen illustration från (Dahlén & Lange, 2011). 

Modellen i figur 2 beskriver hur den enskilde konsumenten identifierar ett konsumtionsbehov 
och utifrån det genomför och utvärderar köpet. Processen beskrivs utifrån modellen i fem steg 
som konsumenten genomgår och dessa är behovsidentifikation, informationssökning, 
alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köpet. Enligt Dahlén & Lange (2011) är denna 
modell tillräcklig för att förklara och förstå hur konsumenter agerar på marknaden. Alla steg 
måste inkluderas för att skapa förståelse för konsumenten och för att guida konsumenten genom 
köpprocessen (Dahlén & Lange, 2011).  

Behovsidentifikation innebär att konsumenten identifierar ett behov och dessa behov kan vara av 
olika karaktär. Köpbehovet kan delas upp i tre olika behov. Det första är rutinbehovet som innebär 
att konsumentens köpbeslut baseras på ändamålsenliga köpmotiv. Det andra är akutbehovet som 
innebär att konsumenterna behöver en produkt nu och inte senare. Det tredje behovet är det 
rationella behovet som är relevant när konsumenterna gör medvetna, genomtänkta och rationella val 
vid köp av produkter. Detta visar att det är viktigt för aktörerna på en marknad att förstå 
konsumentens behov och utifrån detta behov som respektive konsument har anpassa sitt sätt att 
bemöta det (Dahlén & Lange, 2011). 

Nästa steg av köpprocessen är informationssökning som görs efter att konsumenten har 
identifierat ett behov och söker information för att tillfredsställa detta behov. 
Informationssökning kan definieras som ”en motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet 
eller förvärv av information från omgivningen”. Informationssökningen kan delas upp två delar 
och en av dem är den interna sökningen som innebär att konsumenten ”scannar” i sitt 
långtidsminne efter produkter som kan matcha behovet.  I detta minne kan objektiv kunskap om 
produktegenskaper, lämpliga användningstillfällen, prisbilden och information om inköpssällen 
hittas (Dahlén & Lange, 2011). Detta visar hur viktigt det är att kunden måste få tillgång till rätt 
information för att tillfredsställa det identifierade behovet. Den interna sökningen sorterar sedan 
informationen med hjälp av olika variabler som exempelvis produkt, pris, plats och påverkan 
(Dahlén & Lange, 2011). 

Det tredje steget är alternativsutvärdering som innebär att konsumenten utvärderar olika 
alternativ utifrån informationen som de har. Under detta steg använder konsumenten sig av olika 
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kriterier i sin utvärdering när köpbeslutet ska tas. I denna del i köpprocessen är det viktigt att 
förstå de olika dimensionerna av kriterierna och att dessa varierar för varje konsument, situation 
och köp. Det innebär att de kan variera mellan generella som pris och varumärke till att bli 
produktspecifika. Det är viktigt att det finns kriterier om hur de olika alternativen kan uppfylla 
konsumentens mål (Dahlén & Lange, 2011). De fyra p:na ger en bra helhetsbild av de kriterier 
som konsumenten värderar vid köptillfället.  

Fjärde steget är själva köpet som anses vara det minst komplexa under köpprocessen och här 
väljer konsumenten köpet baserat på den tidigare efterforskning som har gjorts.  Inköpsställe för 
köpet är en viktig del och köpen som kan göras är antingen produktplanerade som innebär att 
konsumenten beslutar om varumärke innan, oplanerade köp där behovet hos konsumenten 
uppstår inne i butiken eller impulsköp som baseras på känslomässighet (Dahlén & Lange, 2011). 

Det sista steget av konsumentens köpprocess är utvärderingen efter köpet, vilket sker i takt med 
konsumtion och användningen av produkten. Under detta steg utvärderar konsumenten om 
han/hon är nöjd/missnöjd med köpet och om behovet är uppfyllt och tillfredställt. I denna 
bedömning kan variabler som pris, varumärke, kvalitet inkluderas (Dahlén & Lange, 2011).  

2.6 Litteraturstudie 
Teorin om marknadsföringsmixen är en bra utgångspunkt för att få en förståelse för vad 
marknadsföring innebär och genom en uppdelning av olika element så kan aktörer mer 
framgångsrikt möta marknadens krafter. Marknadsföringsmixen och de fyra p:na grundar sig 
ursprungligen på Bordens modell från 50-talet som baserades på riktlinjer om hur olika variabler 
skulle integreras till ett marknadsföringsprogram (Borden, 1964). 

Modellen förenklades sedan av McCarty 1960 till fyra variabler; produkt, pris, plats och påverkan. 
Dessa fyra variabler kom att benämnas som de fyra p:na eller marknadsföringsmixen (Brunner II, 
1988; Waterschoot & Bulte, 1992). 

Enligt McCarthy (1960) och Kotler (1967) så bör alla företag på en marknad följa en uppsättning 
av riktlinjer som utgår ifrån att konsumentens behov istället för produktens egenskaper sätts i 
fokus. Kotler & Zaltman (1971) vidareutvecklade sedan modellen genom att koppla produkten 
till ett socialt sammanhang och därigenom skapa ett större efterfrågan av produkten. Ett tidigt 
exempel på detta var en kampanj som skulle öka medvetenheten om riskerna med bilkörning 
men där det underliggande målet var att sälja produkter som främjar säkerheten (Kotler & 
Zaltman, 1971). Från slutet av 70-talet och början av 80-talet så har dock modellen kritiserats allt 
mer från forskarhåll då modellen anses för enkel för att kunna beskriva marknadernas 
komplexitet (Kent, 1986; Gummesson, 1994; Grönroos, 1997). 

Många forskare har under de senaste decennierna diskuterat att det behövs fler dimensioner än 
de fyra p:na för utvecklade marknader men samtidigt så anser de att de ursprungliga  p:na är 
relevanta för en ny marknad (Kent, 1986). Företag har fokuserat för mycket på att använda de 
fyra P.na som verktygslåda istället för att utforska företagets verkliga relationer på marknaden och 
hur de tar hänsyn till konsumentens behov (Grönroos, 1997). Under de senaste åren har nya 
aktiviteter och metoder utvecklats för att komplettera marknadsföringsmixen för att bättre kunna 
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anpassa sig till förutsättningarna på marknaden. Detta har medfört ett större fokus på 
relationerna på marknaden till andra aktörer och konsumenten (Gummesson, 1994). 

Trots kritiken mot modellen så har den fortsatt att vara en av de mest populära modellerna för att 
analysera markander (Webster, 1992; Yudelson, 1999; Jobber, 2001). En omfattande 
undersökning från 1996 så visade att 70% av beslutsfattarna i 550 holländska bolag använder sig 
av modellen i sin marknadsföringsplanering (Alsem, Hoekstra, & van der Heide, 1996). Det bör 
också nämnas att även om modellen har blivit kritiserad så är det många forskare som menar att 
de ursprungliga fyra p:na är särskilt applicerbara för att analysera inträde på marknader (Kent, 
1986; Robinson, 1988; Gatignon, Anderson, & Helsen, 1989).  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att besvara forskningsfrågan. I kapitlet motiveras och diskuteras även de 
gjorda metodvalen.  

3.1 Val av ämne 
Apoteksmarknaden valdes för det är en relevant och intressant marknad att studera då den 
nyligen genomgått en avreglering vilket har förändrat förutsättningarna för både konsumenten 
och apoteksaktörerna. Att analysera den förändrade situationen på marknaden kan hjälpa till att 
förklara effekterna av en avreglering. För att kunna besvara frågeställningen valdes en metod som 
baseras på en jämförande studie av statistik före och efter avregleringen. Motivet till den 
kompletterande enkätundersökningen var att fördjupa bilden av hur förändringen påverkat 
konsumentens situation. 

3.2 Litteratursök 
Det finns många vetenskapliga artiklar om marknadsföringsmixen som behandlar de fyra p:na 
produkt, pris, plats och påverkan. Utifrån litteraturstudien anser vi att teorin om de fyra p:na är 
relevant för apoteksmarknaden. Detta för att den är tillämpbar för att analysera situationen när 
nya aktörer ska etablera sig på en marknad. Att inkludera fler p:n än dem i den ursprungliga 
modellen anses ännu vara för tidigt då apoteksmarknaden bara varit avreglerad i knappt fyra år. 
Detta innebär förmodligen att komplexiteten på marknaden kan anses vara låg. En mer komplex 
marknad hade behövt analyseras utifrån fler dimensioner än de fyra p:na, men för 
apoteksmarknaden så har de ursprungliga fyra p:na valts som analysverktyg (Robinson, 1988; 
Gatignon, Anderson, & Helsen, 1989; Grönroos, 1997). 

3.3 Val av metod 
Inom forskning diskuteras ofta två olika forskningsmetoder. Kvalitativ metod innebär att arbeta 
mer med ”mjuka data” som finns i texter, exempelvis från intervjuer, som tolkas och bearbetas. 
Kvantitativ metod innebär att ”hårda data” används, det vill säga teoretiska variabler som görs 
om till operationaliserade variabler som kan mätas genom räkneoperationer (Johannessen & 
Tufte, 2003). 

Vi har valt att genom en kvantitativ studie göra egna jämförelser och analyser av existerande 
statistik som baseras på teorin om de fyra P:na pris, plats, produkt och påverkan. Detta för att 
skapa en ökad förståelse för marknadsförändringen som skett.  

Studien kompletteradesmed en konsumentundersökning genom en enkät publicerad på internet 
(https://www.surveymonkey.com/s/QS3V3R2) för att skapa en förståelse för hur konsumenten 
har påverkats av avregleringen på apoteksmarknaden med avseende på de fyra p:na och 
konsumentens köpprocess. Frågorna i enkäten var strukturerade och standardiserade vilket 
möjliggjorde en kvantitativ analys av enkätsvaren (Patel & Davidson, 2011).  

3.4 Datainsamling 
Det finns två olika sätt att klassificera data, sekundärdata eller primärdata. Insamling av 
sekundärdata innebär insamling och sammanställande av data som redan existerar (Dahmström, 
2005). När en undersökning planeras måste det göras en bedömning av den statistik som redan 

https://www.surveymonkey.com/s/QS3V3R2
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finns för att se om den kan besvara undersökningens syfte och frågeställningar (Dahmström, 
2005). Sekundärdata för denna studie samlades in genom sökningar efter artiklar och tidskrifter i 
olika databaser som Google Scholar och databaser vid Stockholms universitet. Ytterligare 
information hittades genom sökningar i rapporter och i elektroniska källor. Denna kombination 
av datainsamling gav en fördjupad bild av ämnet och av tidigare studier vilket har hjälpt till att 
besvara syfte och frågeställning. 

Insamling av primärdata innebär att data samlas in för första gången (Dahmström, 2005). I denna 
uppsats har det gjorts i form av en enkätundersökning via webben. Denna enkätundersökning har 
hjälpt till att fördjupa undersökningen genom att svaren har visat på avregleringens effekter 
utifrån konsumentens perspektiv. Primärdata har även samlats in för priserna på fjorton 
produkter som valts och som sedan jämfördes med hur dessa priser var innan avregleringen. 

3.5 Operationalisering 
Målet för samhällsvetenskaplig forskning är att integrera teori och empiri. En deduktiv metod 
innebär att hypoteser formuleras utifrån teorin, och att dessa sedan testas med empiriska data 
(Johannessen & Tufte, 2003).  

I studien har tidigare statistik använts och insamlade data har sammanställts i olika diagram och i 
tabeller. För att hitta relevant data användes exempelvis sökorden avreglering, apoteksmarknad 
och konsument vid sökning i databaser. Genom sökning i branschrapporter från 
Konkurrensverket, apotekens årsredovisningar och tidigare studier inom området har statistik 
identifierats och samlats in (för operationaliseringsmodellen, se Appendix A, 
Operationaliseringstabeller). Litteratur bearbetades för att hitta lämpliga teorier för att belysa 
uppsatsens ämne. Internetkällor har delvis bidragit till problemdiskussionen men utgör inte 
grunden för den teoretiska delen i uppsatsen. 

3.5.1 Tolkningsram 
Efter avregleringen förändrades marknaden till en fri marknad för receptfria läkemedel och 
övriga konsumentprodukter med flera aktörer och olika interaktioner mellan köpare och säljare. 
Det är dessa faktorer som bestämmer pris och utbud av produkter (Pindyck & Rubinfield, 2005). 
Ett mål med undersökningen i uppsatsen har varit att undersöka hur konsumenten har påverkats 
av marknadsförändringen. Med förändrade förutsättningar på en avreglerad marknad måste 
aktörerna anpassa sina strategier för att kunna hantera konkurrenssituationen. Därför ansågs 
teorin om de fyra p:na relevant för att kunna analysera marknaden utifrån de faktorer som  för att 
är viktiga vid konkurrens om konsumenten. För att komplettera detta användes teorin om 
konsumentens köpprocess för att klargöra konsumentens behov och värderingar. 

Vid operationaliseringen av begreppen plats, produkt, pris och påverkan söktes relevant 
information som skulle kunna jämföra variablerna före och efter avregleringen på 
apoteksmarknaden. I rapporter, artiklar och tidigare studier har apoteksprodukterna delats in 
kategorierna receptfria, receptbelagda och övriga produkter. Dessa kategorier ansågs relevanta för 
uppsatsens undersökning. Efter att variablerna bestämts så påbörjades sökande efter lämpliga 
variabler som kunde definiera produkt, pris, plats och påverkan. För variabeln plats användes 
begreppet tillgänglighet som kan kopplas till konsumentens tillgänglighet av produkter genom 
antal apotek, geografisk lokalisering och öppettider.  
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För att undersöka variabeln produkt så undersöktes det om det skett en förändring i apotekens 
produktsortimet efter avregleringen. För att mäta variabeln pris gjordes en undersökning för hur 
priset har förändrats efter avregleringen. Prisundersökningen fokuserades på de sex största 
aktörerna på apoteksmarknaden eftersom dessa tillsammans har en marknadsandel på 92% och 
kan därmed anses vara representativa för hela apoteksmarknaden. Variabeln påverkan har 
undersökts genom att hur mycket pengar apoteken spenderar på marknadsföring. 

För att få en djupare förståelse om konsumentens behov valdes köpprocessen. Det består av fem 
steg; behovsidentifikation, informationsökning, alternativsutvärdering, köp, utvärdering efter köp. 
I webbenkäten kopplades alla dessa steg till undersökningen genom att en fråga ställdes om varje 
steg. 

3.5.2 Insamling och sammanställningen av statistik 
För att kunna genomföra den jämförande studien användes diagram och tabeller med jämförande 
data från 2009 och 2012 som tagits fram och därefter sammanställts i egna diagram i Excel (för 
en fullständig översikt, se Appendix A, Operationaliseringstabeller).  Ett diagram från 2009 och ett 
diagram från 2012 med försäljningsstatistik över receptfria och övriga produkter från 
Apoteksföreningens branschrapporter användes. Det var svårt att hitta bra statistik över hur 
produktsortimentet har utvecklat sig efter avregleringen men däremot finns den totala 
försäljningen för olika produktkategorier tillgänglig. Denna kan användas för att analysera hur 
försäljningen av de olika kategorierna har förändrats. 

För att kunna jämföra statistik från före och efter avregleringen så har data för 2009 varit från 
första halvåret. Anledningen till att data från 2008 inte har inkluderats i studien är på grund av att 
avregleringen inte genomfördes förrän 1 juli 2009.  

Genom att göra en prisjämförelse av 14 produkter före och efter avregleringen så möjliggjordes 
en analys av prisförändringen på marknaden (se Appendix B, Prisjämförelse). Priserna på de 14 
produkterna från 2009 hittades i en granskning från en av Sveriges största dagstidningar. Dessa 
priser inflationsjusterades för att kunna jämföras med dagens priser. För att kunna jämföra så 
samlades prisuppgifter in från de sex största apoteksaktörerna idag angående de 14 aktuella 
produkterna. Ett genomsnittligt pris beräknades och lades in i en tabell för 2009 och 2012 för att 
kunna jämföra prisutvecklingen. Det gjorde även en prisjämförelse mellan Apoteket ABs egna 
receptfria produkter och de motsvarande receptfria märkesprodukter som de erbjuder. 

Defaktorer som är viktiga för att kunna undersöka variabeln plats är antalet apotek, deras 
geografiska placering samt deras öppettider. Statistik hittades i tabeller från Konkurrensverkets 
rapport från 2012 över förändrade öppettider samt antal fysiska öppenvårdsapotek från år 2009 
till år 2012. Data sammanställdes därefter i två diagram för att tydligt kunna se skillnaden. En 
tabell över förändringen i tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd togs också fram från 
Konkurrensverkets rapport från 2012 för att kunna ge en bild hur fördelningen av antal apotek 
har förändrats från 2009 till 2012. 

För att hitta data om variabeln påverkan söktes information från årsredovisningar för varje 
enskild apoteksaktör och från reklambranschens branschtidning Resumé. Dessutom kontaktades 
alla apoteksaktörer samt Sveriges Apoteksförening. Dessa ville inte ge ut denna information 
eftersom den ansågs konfidentiell. Från en artikel i tidningen Resumé hittades information över 
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hur mycket pengar som Apoteket AB hade lagt på marknadsföring år 2009 och detta kunde sedan 
jämföras med siffror från Dagens Apotek över vad de tre av de största apoteksaktörerna 
spenderade på marknadsföring år 2012. Med hjälp av siffrorna i artikeln från Dagens Apotek 
kunde de totala reklaminköpen för hela branschen beräknas för 2012. 

3.5.3 Enkätutformning och genomförande 
Frågorna baserades på konsumentteorierna om de fyra p:na och beslutsköpprocessen. 18 frågor 
formulerades och enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om vilket kön och ålder samt om 
respondentens boendeort (se Appendix C, Enkäten och Appendix D, Respondenter). Sedan ställdes 
frågorna som var baserade på teorierna. Svarsalternativ var strukturerade och hade en graderad 
skala med sju fasta svarsalternativ (exempelvis mycket bättre, bättre, något bättre, ingen 
förändring, något sämre, sämre, mycket sämre). Hög struktureringsgrad anses vara en mycket 
viktig faktor vid utformandet av intervjufrågor (Patel & Davidson, 2011). Det fanns även med ett 
svarsalternativ med valet ”vet ej” för att respondenterna skulle kunna besvara frågan även om de 
inte har någon egentlig uppfattning. Svaren från enkätundersökningen analyserades därefter med 
en kvantitativ metod. 

Målet med konsumentundersökningen med enkäten var att nå ut till så många respondenter som 
möjligt. Målgruppen i enkätundersökningen var apotekskonsumenter i alla åldersgrupper och 
detta för att få en spridning och för att få ett bredare underlag i undersökningen. För att nå ut till 
så många respondenter som möjligt gjordes ett snöbollsurval genom att först kontakta 
apotekskonsumenter som vi kände som i sin tur kontaktade andra (Dahmström, 2005).  

För att kunna nå apotekskunder personligen i alla åldrar påbörjades enkätundersökningen utanför 
apotek. Dock så ansåg respondenterna att enkäten var för lång och hade för många 
svarsalternativ för att kunna fyllas i när de var och handlade i en stressig miljö. Istället 
genomfördes enkäten därför via webben där respondenterna dessutom kunde läsa och reflektera 
över frågorna och svarsalternativen utan stress (Dahmström, 2005).  

Webbenkätundersökningen påbörjades den 4 maj klockan genom att länka enkäten via social 
medier samt att skicka länken till vänner, deras arbetsplatser eller bekanta via mail. 
Facebookanvändare är generellt sett unga och för nå ut till en äldre åldersgrupp skickades länken 
vidare till vänner som bad sina föräldrar att svara på enkäten. Webbenkätundersökningen 
avslutades sedan den 13 maj efter att 90 respondenter hade svarat på enkätundersökningen.  

3.6 Validitet 
Datainsamlingen måste vara relevant försyftet och frågeställningen i uppsatsen (Johannessen & 
Tufte, 2003). I denna uppsats definierades först teorier som kunde relateras till syftet. Syftet med 
studien var att undersöka hur apotekskonsumenten hur påverkats av marknadsförändringen efter 
avregleringen. Det är viktigt att ha en innehållsvaliditet och detta har i denna uppsats särkerställts 
genom att existerande teorier inom området översattes till variabler som sedan formulerats till 
enskilda frågor i en enkät samt för att kunna anlysera sekundärdatat (Patel & Davidson, 2011).  

Det andra sättet var att säkerställa validiteten genom en jämförelse av enkätfrågor och statistik 
från uppsatser och studier (Patel & Davidson, 2011). Webbenkäten gav även validitet genom att 
frågor var utformade att vara enkla att besvara och att enkäten skickades ut via internet vilket 
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resulterade i att vi säkrare nådde ut till respondenten. (Dahmström, 2005). Frågorna i enkäten 
utformades efter konsumentteorierna och bestod av sju svarsalternativ för att se om 
konsumenterna ansåg att en förändring hade skett efter avregleringen. En sjugradig skala 
användes i enkätenfrågorna eftersom det minskar risken för att respondenterna bara skulle svara i 
mitten av skalorna (Patel & Davidson, 2011). Graderingen var viktad och i jämna kategorier så 
”ingen förändring” i mitten hade tre steg bättre/större än och 3 steg sämre/mindre än. 

Respondenter över 60 år deltog inte i webbenkäten och detta minskade validiteten för 
undersökningen genom att den åldersgruppen är en stor konsumentgrupp på apoteksmarknaden, 
särskilt för receptbelagda läkemedel. Åldersgruppen 60 år är ofta sjuka och är därmed i stort 
behov av läkemedel från apoteken. 

3.7 Reliabilitet 
Ett annat viktigt perspektiv i uppsatsen var att diskutera tillförlitligheten vid insamlingen av data 
och hur den samlades in, genomfördes och bearbetades (Johannessen & Tufte, 2003). Den 
statistik som analyserades hämtades från tillförlitliga rapporter som gjorts av statliga departement, 
förvaltningar och branschorganisationer. Enkätundersökning genomfördes för att fördjupa 
förståelsen för konsumenten och liknande undersökningar hade tidigare gjorts om 
apotekskonsumenters uppfattning vilket bidrog till en högre reliabilitet i undersökningen. 
Reliabiliteten stärktes ytterligare då data för prisjämförelsen samlades in genom att besöka de sex 
största apoteksaktörerna och jämföra deras priser.   

För att kunna göra en bedömning av fakta och upplevelser är ett kritiskt förhållningssätt till 
dokumenten och källorna nödvändigt. Det är viktigt att ta reda på dokumentens ursprung (Patel 
& Davidson, 2011). Frågorna i enkätundersökningen är bland annat inspirerade av tidigare 
konsumentundersökningar för apotekskunder. Rapporter som används har granskats av olika 
myndigheter och forskare. 

Ett problem vid webbenkäter är att alla respondenter eventuellt inte nås genom att enkäten 
exempelvis inte skickas till rätt email adress (Dahmström, 2005). Vi motverkade problemet 
genom att länka enkätundersökningen till Facebook och den yngre målgruppen 18-35 där vi vet 
att personerna verkligen nås. För att komma åt åldergruppen 35-55 år länkande en person vidare 
enkäten på sin arbetsplats där den relevanta åldersgruppen fanns. 

3.8 Metoddiskussion 
Undersökningen har bestått av en statistikjämförelse av befintlig statistik och en 
enkätundersökning via webben. Populationsantalet i enkätundersökningen uppgick till 90 och 
bestod främst av respondenter i åldrarna 18-60 år (se Appendix D, Respondenter). Det blev ingen 
uppdelning av respondenterna i åldersgrupper eftersom vi inte hade tillräckliga statistiska 
underlag efter att undersökningen hade genomförts. Den resterande delen av respondenterna 
över 60 år och uppåt föll bort eftersom de inte nåddes med den urvalsmetod som användes. 
Uppsatsförfattarna är medvetna om detta att det kunde ha varit relevant att inkludera denna 
åldersgrupp eftersom äldre har mer kroniska sjukdomar och förskrivs mer receptbelagda 
läkemedel vilket innebär att de oftare än andra åldersgrupper konsumerar läkemedelsprodukter.  
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Vid sökandet efter statistik för variabeln påverkan hittades inte information om 
marknadsföringskostnader för samtliga stora aktörer på marknaden. Genom att hitta data för de 
tre största aktörerna gavs det ändå en tillräcklig bild och marknadsföringskostnaderna var bara 
relevanta för marknaden för receptfria och övriga produkter. Marknaden för receptbelagda 
produkter är fortfarande reglerad och det är inte tillåtet att marknadsföra dessa produkter vilket 
medför att denna variabel saknar betydelse för receptbelagda produkter.  

För variabeln produkt fick vi bara fram siffror för den totala försäljningen uppdelad på 
produktkategorierna för 2009 och 2012. Dock lyckades vi inte hitta någon bättre variabel som 
beskriver hur produktsortimetena har förändrats.  

De 14 produkterna i prisjämförelsen (se Appendix B, Prisjämförelse) valdes ut från en tidigare 
prisundersökning som genomförts och antalet produkter ansågs vara tillräckliga för att kunna 
göra en representativ prisjämförelse. Produkterna som jämfördes ingick i de receptfria och övriga 
produktkategorierna och dessa är relevanta för prisundersökningen. För de receptbelagda 
produkterna är prissättningen fortfarande kontrollerad efter avregleringen och det går därmed 
inte att undersöka om priset för dessa produkter har förändrats. En ytterligare prisjämförelse 
gjordes mellan tre av de vanligaste märkesprodukterna på marknaderna och Apoteket ABs egna 
motsvarande produkter för att se om lanserandet av egna produkter har lett till lägre priser. 
Apoteket AB ansågs vara lämplig för denna undersökning då de är en redan etablerad aktör på 
marknaden. 

I tabell 1 och 2 så anges olika siffror för det antalet nya apotek, och detta kan härledas till att 
mätningarna är gjorda vid olika tidpunkter under samma år. 

Sista frågan nummer 18 i enkätundersökningen, ” Har dina spontana/planerade inköp förändrats 
efter avregleringen?” var otydlig och kunde ge ett missvisande svar genom att respondenten 
kunde missförstå frågan. Frågan skulle ha omformulerats där spontana och planerade inköp 
skulle ha ställts i separata frågor.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från jämförelsen av statistik från före och efter avregleringen samt resultatet från 
konsumentundersökningen. 

4.1 Apoteksmarknaden – efter avregleringen 
Cirka 450 av de 900 apoteken som fanns 2009 skulle säljas till större aktörer och 200 apotek 
skulle säljas till nyskapande företag och enskilda personer samtidigt som 250 apotek skulle kvarstå 
i Apoteket ABs ägo (Apoteksfakta, 2009). Apoteket AB hade 2012 en marknadsandel på cirka 
30% vilket understiger de 36% som de är tillåtna att ha efter avregleringen (Sveriges 
Apoteksförening, 2013; Apoteket AB, 2013). Nedan i figur 3 visas marknadsandelarna för 
aktörerna på apoteksmarknaden 2012.  

 
Figur 3. Marknadsandelar 2012 (Sveriges Apoteksförening, 2013). 

4.2 Resultat från jämförelse av statistik 
För att visa förändringen som skett mellan 2009 och 2013 på apoteksmarknaden genomfördes en 
jämförande studien samt en konsumentundersökning. Nedan presenteras jämförande statistik 
och resultatet från undersökningen. 

4.2.1 Produkt 
Första variabeln som är jämförd är produkt och för denna variabel har försäljningsstatistik över 
kategorierna receptfria, receptbelagda och övriga produkter(egenvård) tagits fram för att jämföra 
skillnaderna mellan åren 2009 och 2012. 

  

Apoteket AB 
30% 

Apotek 
Hjärtat  
22% 

Kronans 
Droghandel  

17% 

Apoteksgrup
pen 
12% 

Doc Morris 
6% 

Medstop  
5% 

Övriga 
8% 

Marknadsandelar 2012 



 
 

17 
 

Figur 4 nedan visar att de receptfria läkemedlens andel av totalförsäljningen på 
apoteksmarknaden har ökat något från 2009 till 2012.  

 

Figur 4. Receptfria läkemedels andel av total försäljning (Apoteksservice, 2009; Apoteksservice, 2012).  

Figur 5 nedan visar fördelningen av försäljningen för de tre produktkategorierna 2011 (d.v.s. 
drygt två år efter avregleringen) att de receptbelagda produkternare presenterade 80% av 
försäljningen, receptfria varor 10% av försäljningen och övriga produkter cirka 10% av 
försäljningen. 

År 2012, tre år efter avregleringen, utgjorde de receptbelagda produkterna 75% av den totala 
försäljningen vilket innebär att försäljningen inom de andra två kategorierna, receptfria och 
övriga produkter ökade. Den totala försäljningen ökade marginellt mellan 2011 och 2012, och 
denna förändring berodde främst på en ökad försäljning av övriga prodykter (Sveriges 
Apoteksförening, 2013).  

 
Figur 5. Uppdelning av försäljning i olika produktkategorier 2011 (Sveriges Apoteksförening, 2012). 
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4.2.2 Pris 
Figur 6 visar en prisjämförelse för 14 utvalda receptfria produkter 2009 och 2013 (för en 
summering av samtliga produkter, se Appendix B, Prisjämförelse). Prisjämförelsen som illustreras i 
figur 5 har inflationsjusterats och visar att genomsnittspriset för dessa 14 produkter har ökat från 
60,67 kr till 61,80 kr. En prisjämförelse har även gjorts i figur 7 mellan märkesprodukter och 
Apoteket ABs egna motsvarande produkter vilken visade att dessa produkter erbjuds till ett 
betydligt lägre pris, se figur 7.  

 

Figur 6. Genomsnittspriset för de 14 vanligastereceptfria läkemedlen baserat på en undersökning gjord av Göteborgsposten 
(Göteborgsposten, 2011). 

 

Figur 7. Jämförelse mellan receptfria märkesprodukter och Apoteket ABs motsvarande egna varumärken. 
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4.2.3 Plats 
I denna del redogörs för hur många fysiska apotek som har tillkommit efter avregleringen. Denna 
jämförelse belyser hur förändringen sett ut geografiskt i tätorterna och i glesbygden. Det finns 
även en sammanställning av apotekens öppettider för att kunna se förändringen i denna 
tillgänglighetsfaktor för konsumenten. 

Figur 8 visar den totala förändringen som skedde i antal apotek mellan 2009 och 2012. Antalen 
som redovisas från respektive år är 925 stycken apotek för år 2009 och 1241 för apotek för år 
2012. Detta innebär en ökning med 316 apotek mellan 2009 och 2013. 

 
Figur 8. Antal apotek i Sverige (Konkurrensverket, 2012). 

Tabell 1 nedan visar antalet apotek per län i Sverige 2009 och 2012. De siffror som är intressanta 
är kolumnen förändring i procent. Den största förändringen har skett i Stockholm där antalet 
apotek ökat har med 56%, samtidigt som det har skett en stor ökning i hela Mälardalsregionen 
(Uppsala 41%, Södermanland 29% och Västmanland 50%). En annan stor ökning har skett i 
södra delen av landet, exempelvis Skåne 45%, Halland 43%, Blekinge 42% och Västra Götaland 
38%. Den minsta ökningen skedde i Jämtland 4%, Västerbotten 10% och Norrbotten 11%. 
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Västernorrland 34 39 5 15% 
Jämtland 23 24 1 4% 
Västerbotten 41 45 4 10% 
Norrbotten 37 4 4 11% 
Hela Sverige 925 1241 316 34% 
Tabell 1. Antalet fysiska apotek i drift per län före och efter avvecklingen av apoteksmonopolet (Konkurrensverket, 2012). 

Tabell 2 visar den geografiska fördelningen av apotek 2009 och 2012 i tätort, tätortsnära 
landsbygd och glesbygd samt den totala förändringen av fördelningen. Inom tätorter har 324 
apotek tillkommit, tätortsnära landsbygd 7 stycken medan det i glesbygden har försvunnit 1 
apotek. 

Områdestyp  
 

Antal 
2009 

 
 

Antal 
2012 

 
 

Förändring 
i antal 
2009-2012 

Tätort  742  1066  324 
Tätortsnära 
landsbygd 

 147  154  7 

Glesbygd  35  34  – 1 
       
Totalt  924  1254  330 
       
Tabell 2. Utvecklingen av antal Öppenvårdsapotek 1999-2012. Områdestyper (Tillväxtanalys, 2012). 

Figur 9 visar en jämförelse förändringen i antal timmar av öppettider mellan 2009 och 2012. 
Figuren visar att de genomsnittliga öppettiderna har ökat från 42 timmar per vecka till 53 timmar 
per vecka, d.v.s. en ökning på 26%. 

 
Figur 9. Genomsnittliga öppettider (Konkurrensverket, 2012). 
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4.2.4 Påverkan 
För att få en förståelse över hur marknadsföringen har förändrats från 2009 till 2012 efter 
avregleringen så har övergripande information använts från artiklar för att skapa en förståelse för 
hur marknadsföringsinsatserna har förändrats. 

År 2012 spenderades totalt 185 miljoner kronor på reklaminköp i branschen. Det innebär mer än 
en fördubbling jämfört med 2009 då Apoteket AB som ensam lade 89 miljoner kronor på 
reklaminköp (Resumé, 2010; Dagens Apotek, 2012).  

År 2012 stod Apoteket AB för 60% av alla reklamköp i branschen vilket i siffror innebar 111 
miljoner kr. Enligt siffror från samma artikel hade Kronans Droghandel den näst största 
markandsföringskostnaden på 23,4 miljoner kr. Den tredje största marknadsföringskostnaden 
hade Apoteket Hjärtat på 15,3 miljoner kr (Dagens Apotek, 2012). 

4.2.5 Summering 
Tre år efter avregleringen utgjorde de receptbelagda produkterna 75% av den totala försäljningen 
på apoteksmarknaden och detta är en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2009. Detta 
visar indirekt att försäljningen för receptfria och övriga produkter ökat i och med att den totala 
försäljningen på marknaden inte minskat. Marknaden för receptbelagda produkter är fortfarande 
reglerad genom att priset styrs av Tandvårds och Läkemedelsverket, men detta gäller inte för 
receptfria och övriga produkter där aktörerna själva kan styra priset (Tandvårds och 
Läkemedelsförmånsverket, 2013). Prisjämförelsen visar att det totala genomsnittspriset har ökat 
på de produkterna som ingick i jämförelsen. Den geografiska tillgängligheten har ökat i Sverige, 
främst inom Storstockholm/Mälardalsregionen och i södra delen av landet. Fördelningen av 
antalet apotek blev inte som man hoppats då färre apotek än förväntat har etablerats i 
glesbygden. Även öppettiderna på apoteken ökade vilket har bidragit till en ökad tillgänglighet. 
Sedan avregleringen har den totala summan som lagts på reklaminköp på apoteksmarknaden mer 
än fördubblats, men det är värt att notera att det fortfarande är Apoteket AB som står är den 
klart största delen av reklaminköpen i branschen.  
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4.3 Resultat från enkät 
För att fördjupa förståelsen för hur konsumenten har påverkats av avregleringen på 
apoteksmarknaden så har en konsumentundersökning av effekten av avregleringen genomförts 
med 90 respondenter (för åldersfördelning och geografisk fördelning av respondenterna se 
Appendix D, Respondenter). Enkätfrågorna behandlar konsumentens perspektiv och har formulerats 
utifrån de fyra variablerna produkt, pris, plats rörande de tre produktkategorierna receptfria, 
receptbelagda och övriga produkter. Frågorna är fokuserade mot om en förändring har skett efter 
avregleringen på apoteksmarknaden. 

4.3.1 Produkt 
På fråga 5 svarade cirka 25% av respondenterna att de inte upplevt någon förändring av 
sortimentet av receptfria och övriga produkter men samtidigt ansåg många att sortimentet har 
blivit bättre för både receptfria (57%) och övriga produkter (49%) vilket visar att de upplevt en 
positiv förändring.  

För receptbelagda produkter svara 37% att ingen förändring hade skett och 35% att de inte vet.  
.. 

 
Figur 10. Fråga 5, Hur tycker du att sortimentet ser ut efter avregleringen? 
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På fråga 6 har cirka 60% svarat att varumärket inte har fått en större betydelse medan 20% av 
respondenterna anser att varumärket har fått något större eller större betydelse för receptsfria och 
övriga produkter. 

 
Figur 11. Fråga 6, Har varumärket fått större betydelse efter avregleringen när du köper produkter? 

På fråga 7 svarar över 50% att de inte upplevt någon kvalitetsförändring, och detta gäller för 
samtliga produktkategorier. För alla produktkategorierna anser också en stor andel, 20-30% att 
det inte vet om kvaliteten har förändrats. 

 

Figur 12. Fråga 7, Tycker du kvalitetn på produkter har förändrats efter avregleringen? 
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4.3.2 Plats 
På fråga 8 svarade 17-27% av respondenterna att tillgänglighet inte har förändrats. Vad gäller de 
receptbelagda produkterna så anser 32% av respondenterna att tillgängligheten har förbättrats. 
Inom receptfria produkter anser 58% anser att det har blivit något bättre till mycket bättre och 
16% anser att det inte har skett någon förändring. 51% av respondenterna anser att 
produktsortimentet för övriga produkter har blivit något bättre till mycket bättre och 24% svarar 
att ingen förändring har skett.16-21% av respondenterna beroende på produktkategori svarade 
”vet ej”. 

 
Figur 13. Fråga 8, Har tillgängligheten för produkter ökat efter avregleringen? 

På fråga 9 har en mycketstor andel av respondenterna svarat att antalet försäljningsställen har 
ökat för receptfria produkter (88%) och för övriga produkter (65%), medan 66% av 
respondenterna tycker att antalet försäljningsställen har ökat för receptbelagda produkter. 

  
Figur 14. Fråga 9, Har antalet försäljningsställen för läkemedel förändrats efter avregleringen? 
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4.3.3 Påverkan 
På fråga 10 svarade 50% av respondenterna att ingen förändring av mängden marknadsföring har 
skett för receptbelagda produkter men majoriteten anser att det har ökat något till mycket för 
receptfria (81%) och för övriga produkter (70%). 

 

Figur 15. Fråga 10, Tycker du att mängden marknadsföring har förändrats efter avregleringen? 

4.3.4 Pris 
På fråga 11 har en stor andel, 40–49% beroende på produktkategori svarat att ingen 
prisförändring har skett. Samtidigt svarar 31-45% att de inte vet om det har skett en förändring 
efter avregleringen. 

 

Figur 16. Fråga 11, Hur tycker du att priserna är idag jämfört med innan avregleringen? 
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4.3.5 Konsumentens köpprocess 
På fråga 12 svarar mer än 90% i alla tre produktkategorier att deras behov av att köpa produkter 
inte har förändrats. 

 

Figur 17. Fråga 12, Har ditt behov av att köpa produkter förändrats efter avregleringen? 

På fråga 13 svarar över 80% av respondenterna att ingen förändring har skett i deras 
informationssökning innan köpet av en produkt, och detta gäller för alla tre produktkategorier. 

 

Figur 18. Fråga 13, Hur har din informationsökning innan du ska köpa en produkt förändrats efter avregleringen? 
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13. Hur har din informationsökning innan du ska köpa 
en produkt förändrats efter avregleringen? 

1 Ökat mycket

2 Ökat Betydligt

3 Ökat

4 Ingen förändring

5 Minskat

6 Minskat betydligt

7 Minskat mycket

8 Vet ej
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På fråga 14 svarade majoriteten av respondenterna att ingen förändring har skett när det gäller 
tiden de lägger på att utvärdera alternativ före köpet av produkt. Samtidigt har cirka 10-20% 
angett att de lägger mer tid på utvärderingen inom produktkategorierna receptfria och övriga 
produkter. 

 

Figur 19. Fråga 14, Lägger du mer tid på att utvärdera köpsalternativen innan du ska konsumera en produkt efter avregleringen? 

På fråga 15 har 80% av respondenterna svarat att pris och varumärke inte spelar en större roll vid 
köp av receptbelagda produkter än tidigare. 25-30% av respondenterna svarade dock att 
varumärket och priset spelar en större roll idag för receptfria och övriga produkter. 

 
Figur 20. Fråga 15, Spelar pris och varumärke större roll innan du ska köpa en produkt efter avregleringen? 
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14. Lägger du mer tid på att utvärdera köpsalternativen 
innan du ska konsumera en produkt efter avregleringen? 

1 Ökat mer

2 Betydligt mer

3 Mer

4 Inte alls

5 Mindre

6 Betydligt mindre

7 Mycket mindre
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15. Spelar pris och varumärke större roll innan du ska 
köpa en produkt efter avregleringen? 

1 Mycket mer

2 Betydligt mer

3 Mer

4 Ingen alls

5 Mindre

6 Betydligt mindre

7 Mycket mindre

8 Vet ej
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På fråga 16 svarar en stor majoritet, 80-90%, att deras köpvanor inte förändrats efter 
avregleringen men det går att se en förändring för receptfria och övriga produkter då cirka 15% 
anser att deras köpvanor har ökat. 

 

Figur 21. Fråga 16, Hur har dina köpvanor av produkter förändrats efter avregleringen? 

På fråga 17 svarar 90% av respondenterna att ingen förändring har skett av de spontanta/ 
oplanerade köpen inom receptbelagda produkter. Inom de andra två kategorierna anser cirka 
67% att ingen förändring har skett men cirka 25% anger att en ökning har skett.  

 

Figur 22. Fråga 17,Har de spontana/planerade inköpen av produkter förändrats efter avregleringen? 
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16. Hur har dina köpvanor av produkter förändrats efter 
avregleringen? 

1 Ökat mycket

2 Ökat betydligt

3 Ökat

4 Ingen förändring

5 Minskat

6 Minskat betydligt

7 Minskat mycket

8 Vet ej
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17. Har de spontana/planerade inköpen av produkter 
förändrats efter avregleringen? 

1 Ökat mycket

2 Ökat betydligt

3 Ökat

4 Ingen förändring

5 Minskat

6 Minskat betydligt

7 Minskat mycket

8 Vet ej
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På fråga 18 så har majoriteten 80-90% att utvärderingen efter deras köp inte har förändrats inom 
alla produktkategorier, men enligt cirka 10% svarade att utvärderingen efter köp ökat.  

 

Figur 23. Fråga 18, Har din utvärdering efter ett köp av en produkt förändrats efter avregleringen? 

Summering  

Majoriteten av respondenterna anser att det har skett en stor förändring inom receptfria och 
övriga produkter men att förändringarna för de receptbelagda produkterna har inte visat sig vara 
lika stora. Inom de receptfria och övriga produktkategorierna har sortimentet blivit bättre, 
varumärkets betydelse har ökat något men någon större förändring i kvaliteten har inte uppfattats 
av respondenterna för produkterna inom någon av de produktkategorierna. Tillgängligheten har 
upplevts ökat för samtliga produktkategorier men ökningen för receptbelagda är inte lika stor 
som för de andra två produktkategorierna. Vad gäller antal försäljningsställen så är uppfattningen 
att störst ökning har skett för de receptfria produkterna. Marknadsföringen har inte upplevts ökat 
för receptbelagda produkter men en stor förändring har upplevts inom receptfria och övriga 
produkter. Inom samtliga produktkategorierna så har respondenterna generellt upplevt att 
prisförändringen har varit liten eller obefintlig.  

Det går dock att se vissa tendenser som att respondenterna utvärderar sina köpalternativ något 
mer än tidigare och att pris och varumärke spelar en något större roll än förr. Det har även blivit 
en förändring i köpvanor av receptfria och övriga samt att spontana och planerade inköp har 
förändrats. 
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18. Har din utvärdering efter ett köp av en produkt 
förändrats efter avregleringen? 

1 Ökat mycket

2 Ökat betydligt

3 Ökat

4 Ingen förändring

5 Minskat

6 Minskat betydligt

7 Minskat mycket

8 Vet ej
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas empirin till teorin och analyseras utifrån marknadsföringsmixen och konsumentens 
köpprocess. 

5.1 Hur ser situationen ut för konsumenten efter avregleringen? 
Avregleringen innebar en ny marknadssituation för Apoteket AB och nya förutsättningar för hela 
apoteksmarknaden. Genom att nya aktörer etablerade sig på marknaden ställdes nya krav på 
Apoteket AB att hitta strategier för att skapa en stabil position på marknaden och för att bli 
konkurrenskraftiga. Marknadsförändringen innebar också en stor förändring för konsumenterna 
genom att tillgängligheten ökade och det blev möjligt att kunna köpa produkter både hos olika 
apoteksaktörer och i detaljhandeln.  

5.2 Hur har variabeln produkt förändrats efter avregleringen? 
Det är viktigt att aktörerna arbetar aktivt med de produkter som de erbjuder på marknaden och 
att produktsortimentet matchar efterfrågan hos konsumenterna. Enligt Kotler (2001)så är en 
produkt en vara eller tjänst som ett företag erbjuder och detta för att tillfredsställa ett behov som 
finns.  

Utifrån konsumentundersökningen framgick det att cirka hälften av respondenterna ansåg att det 
har varit ingen eller en liten förändring vad gäller det receptbelagda produktsortimentet efter 
avregleringen och statistiken visar att försäljningen av de receptbelagda produkterna har visat en 
marginell förändring mellan 2009 och 2012. Orsaken till detta kan vara att behovet av 
receptbelagda produkter inte har förändrats, och detta är rimligt då sjukdomsfrekvensen sannolikt 
inte beror på marknadsformen på apoteksmarknaden.   

I undersökningen framgår det att produktsortimentet för receptfria och övriga produkter har 
blivit bättre, eftersom cirka 50% av respondenterna har uppfattat en förbättring av 
produktsortimentet. Enligt försäljningsstatistiken så har också försäljningen i båda 
produktkategorierna ökat.  

Genom att det finns många aktörer som konkurrerar om konsumenten blir det viktigt för 
apoteksaktörerna att hitta alternativa produkter till det nuvarande sortimentet. Aktörerna måste 
differentiera sig på marknaden för att på ett bättre kunna förutse behovet av produkter som 
konsumenten efterfrågar (Dahlén & Lange, 2011). Den hårda konkurrensen på marknaden ger 
konsumenten en starkare position genom att de kan välja vilken aktör de vill köpa sina produkter 
av och även avgöra vem som erbjuder produkter som bäst matchar konsumentens behov. 

Frågorna som ställdes angående varumärkets betydelse vid köp av produkt visade på att 60% av 
respondenterna inte hade sett någon förändring efter avregleringen. Att varumärket inte har fått 
någon markant större betydelse kan tyda på att konsumenterna inte har blivit medvetna om de 
nya varumärkena bland receptfria och övriga produkter som har uppkommit efter avregleringen. 
En annan faktor som kan göra att varumärket kan få en större betydelse för receptfria och övriga 
produkter i framtiden är om fler aktörer fortsätter att lansera sina egna varumärken i deras 
produktsortiment. En tredjedel av respondenterna svarade dock att varumärket har fått en ökad 
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betydelse för deras köp. Detta kan innebära att konsumenterna har börjat bli mer 
uppmärksamma på varumärket vid köp av produkt.  

Mycket få respondenter anser att kvaliteten på produkterna har förändrats efter avregleringen. 
Det som talar emot att kvaliteten skulle ha någon stor betydelse är den strikta kvalitetskontrollen 
av produkterna som myndigheterna gör för att få sälja läkemedel och även övriga produkter 
kontrolleras av myndigheterna. En konsekvens av detta är att skillnaderna i kvalitet mellan olika 
produkter även i fortsättningen förmodligen kommer att förbli små (Läkemedelsverket, 2010). 

5.3 Hur har variabeln pris förändrats efter avregleringen? 
Priset är en viktig variabel för konsumenten när ett köp ska göras. Konsumenten vill få ut en 
nytta av produkten som överstiger det pris som man är beredd att betala för produkten och enligt 
Kotler (2001) så definieras pris som antingen summan av vad en produkt eller tjänst kostar eller 
värdet av en produkt. I enkätundersökningen ansåg 50-60% av respondenterna priserna var 
oförändrade eller att endast en mindre förändring i pris hade skett. Resultatet kan tyda på att 
konsumenten inte är medvetna om prisskillnaderna vilket är rimligt då den genomförda 
prisundersökningen visade på en marginell prisförändring mellan 2009 och 2013. Resultatet kan 
även bero på att konsumenterna inte lägger så stort värde på priset för de receptfria och övriga 
produkterna. Detta stöds av att cirka 60% att priset inte spelar någon större roll idag än tidigare 
vid köp av receptfria eller övriga produkter.  

Apoteket AB styrde tidigare prissättningen på produkterna genom sin monopolställning och 
konsumenterna var vana vid att prisnivån på alla produkter var detsamma på alla apotek. Detta 
gjorde sannolikt att konsumenterna inte uppmärksammade eller reflekterade över prisnivån då 
det inte fanns någon annan marknadsaktör att jämföra med. Denna trend verkar kvarstå fyra år 
efter avregleringen. Samtidigt svarade cirka 1/3 av respondenterna att priset idag spelar en större 
roll för deras val av receptfria läkemedel och övriga produkter. Detta visar på att det finns 
indikationer om en ökad prismedvetenhet hos en del av konsumenterna och om den trenden 
fortsätter att öka kan aktörerna på marknaden komma att inse att priset är en konkurrensfaktor 
vilket kan resultera i fallande priser på apoteksmarknaden. Idag har ännu inte någon av de stora 
aktörerna har profilerat sig som en lågprisaktör i och med att priserna är på ungefär samma nivå 
för alla de sex största aktörerna, vilket visas i Appendix B, Prisjämförelse.  

För de receptbelagda produkterna svarade 49% att det inte skett någon förändring i pris och 
nästan lika många (45%) svarade att de inte visste om någon förändring skett. Dessa svar kan 
sannolikt härledas till att marknaden för de receptbelagda produkterna fortfarande är reglerad 
genom att priset sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Aktörerna har däremot börjat sälja fler produkter av sina egna varumärken, och enligt den 
prisjämförelse som gjordes så är dessa produkter betydligt billigare än märkesprodukterna. 
Konsekvensen av detta är att priserna faktiskt har fallit för den medvetne konsumenten, men den 
konsumentundersökningen som har gjorts visar på att dessa konkurrerande produkter ännu inte 
har fått något större genomslag på marknaden. 
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5.4  Har variabeln plats förändrats efter avregleringen? 
Att förbättra tillgängligheten var ett av de viktigaste argumenten bakom avregleringen av 
apoteksmarknaden och detta skulle vara tillgänglighet i form av närhet till försäljningsställen och 
generösare öppettider. Dessa effekter skulle bli till fördel för konsumenten genom att en större 
nyttoeffekt. Kotler (2001) menar att det är viktigt att produkten görs tillgänglig och att aktörerna 
på marknaden väljer lämpliga platser för att nå ut till konsumenterna. 

Efter avregleringen has såväl antalet apotek som deras öppettider ökat, vilket har bidragit till en 
förbättrad tillgänglighet för konsumenten. De nya apoteken har etablerarat sig främst i de centrala 
delarna av städerna i Mälardalsregionen och i södra Sverige där befolkningstätheten är som högst. 
Minst antal apotek öppnade i Norrland och det visar att apoteken har etablerats där efterfrågan 
och köpkraften är som störst och därmed har inte tillgängligheten ökat för hela Sveriges 
befolkning vilket var ett av målen med avregleringen. Detta innebär att effekterna för glesbygden 
har uteblivit, men istället så har invånare i tätorter i befolkningstäta regioner fått det betydligt 
bättre. Det bör dock påpekas att eftersom receptfria läkemedel idag även säljs i detaljhandeln så 
har tillgängligheten ökat för dessa produkter över hela landet, och detta även där inga nya apotek 
har öppnats (Läkemedelsverket, 2012; Coop, 2013; ICA, 2013). De respondenter som svarade på 
enkätundersökningen var i allmänhet av uppfattningen att tillgängligheten hade ökat, men med 
tanke på att de flesta respondenterna var bosatta i tätorter i befolkningstäta delar av Sverige så 
kan det vara missvisande att dra slutsatser från enkätundersökningen i detta avseende.  

5.5 Har variabeln påverkan förändrats efter avregleringen? 
Påverkan är enligt teorin de aktiviteter som företag använder sig av för att övertyga konsumenten 
att köpa deras produkt och kommunicera ut fördelarna med produkten (Kotler, Armstrong, 
Saunders, & Wong, 2001). 

Reklaminköpen i branschen har ökat med över 100% sedan avregleringen vilket visar på att 
variabeln påverkan fått en mycket större betydelse på den avreglerade marknaden. Före 
avregleringen var Apoteket AB den enda apotekskedjan på marknaden och efter avregleringen så 
har företaget lagt ner stora resurser för att behålla sin dominerande position. Det är värt att 
nämna att Apoteket AB står för 60% av alla reklaminköp i branschen och att mängden reklam 
som de köper överstiger mängden de köpte 2009 trots att deras marknadsandel har minskat från 
100% till cirka 36%. En av anledningarna till att Apoteket har den största 
marknadsföringskostnaden är att kedjan sannolikt har insett att deras position på marknaden inte 
är självklar.  

År 2012 hade Apoteket AB fem gånger högre marknadsföringskostnader jämfört med den näst 
största aktören på marknaden. Detta kan verka märkligt eftersom Apoteket redan sedan tidigare 
har en mycket stark ställning på marknaden gentemot sina konkurrenter som troligen har ett 
svagare varumärke på den svenska apoteksmarknaden. I tidigare forskning har det dock visat sig 
vanligt med ökande marknadsföringsinsatser för den på marknaden dominerande aktören när nya 
aktörer etablerar sig på marknaden (Robinson, 1988). 

Enkätundersökningen visade att uppfattningen är att mängden reklam har ökat för receptfria och 
övriga produkter vilket också var väntat med tanke på det kraftigt ökade 
marknadsföringsinsatserna från branschens aktörer. Däremot såg majoriteten av respondenterna 
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ingen skillnad vad gäller mängden marknadsföring för receptbelagda produkter, och detta 
förklaras av att det inte är tillåtet för aktörerna att marknadsföra sig mot allmänheten för de 
receptbelagda produkterna.  

5.6 Vilken effekt har avregleringen haft på konsumentens köpprocess? 
Majoriteten av respondenterna ansåg att ingen större förändring har skett efter avregleringen när 
det gäller faktorerna; att identifiera ett behov, söka information, utvärdera alternativen, välja 
produkt och att senare utvärdera köpet. Det är ändå viktigt att aktörerna förstår köpprocessen på 
en marknad med konkurrens eftersom en förståelse för alla steg förklarar hur en konsument 
agerar på marknaden (Dahlén & Lange, 2011). När konkurrensen blir hårdare måste aktörerna på 
apoteksmarknaden diversifiera sig på ett sätt som gör att konsumenten uppmärksammar 
skillnaden mellan aktörerna och vad de erbjuder. För att detta ska kunna hända måste aktörerna 
betona fördelarna med att välja de när konsumenterna gör sina köp och framhäva vad som gör de 
till ett bättre alternativ jämfört med konkurrenterna på marknaden. 

Konsumentundersökningen är uppdelad efter köpprocessens fem steg och av dessa och resultatet 
visar inte någon stor förändring men det finns ändå skillnader jämfört med före avregleringen. 
Även om det idag inte förefaller ha skett några stora förändringar i dessa variabler går det att se 
tendenser i konsumentundersökningen där vissa ökat sina inköp av receptfria och övriga 
produkter efter avregleringen. Enkätundersökningen visar också att pris och varumärke spelar en 
större roll idag när konsumenterna ska köpa en produkt. Inom kategorierna receptfria och övriga 
produkter går det att se att köpvanorna har förändrats genom en ökning samt att 
spontana/planerade inköp har förändrats. Dessa förändringar beror förmodligen på att 
produktsortimentet och antal försäljningsställen har ökat vilket ger konsumenten fler 
valmöjligheter. Det som går att säga är att förändringen som har skett inte är så stor i nuläget men 
siffrorna från undersökningen visar att konsumenterna börjar uppfatta och bli mer medveten om 
skillnaderna. Detta gör att det blir allt viktigare för aktörerna att uppfatta och anlysera 
konsumenternas behov och vad de efterfrågar.  
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6 Slutsats och reflektion 

I detta kapitel presenteras först slutsatserna som har dragits från studien. Sedan följer en slutdiskussion med 
förslag på vidare forskning inom ämnet, och slutligen avslutas uppsatsen med några avslutande kommentarer som 
summerar slutsatserna från uppsatsen. 

6.1 Slutsats 
Avregleringen av apoteksmarknaden har fått både positiva och negativa effekter. En av 
anledningarna till avregleringen var att främja konkurrens och öppna upp för andra aktörer att 
etablera sig och detta skulle i sin tur förbättra situationen för konsumenterna.  

Situationen för konsumenten efter avregleringen har inneburit bättre tillgänglighet i form av fler 
försäljningsställen och bättre öppettider men apoteken har etablerat sig främst städerna och inte i 
glesbygden. Nyetableringen av apotek har främst skett i Mälardalsregionen och i södra Sverige. 
Tillgängligheten har därmed inte fördelats jämnt och alla konsumenter har idag inte samma 
tillgång till försäljningsställen. Däremot kan alla idag lättare få tag på receptfria och övriga 
produkter eftersom dessa nu även säljs inom detaljhandeln.  

Den ojämna fördelningen av nya apotek visar på att nya apotek främst har öppnats där 
köpkraften är som högst och där störst efterfrågan på apoteksprodukter finns, och detta ligger i 
linje med de vinstmål som de nya apoteksaktörerna har. Där efterfrågan är låg, som i glesbygden, 
är det svårt att uppnå lönsamhet. Avregleringen har inneburit fler försäljningsställen och fler 
aktörer som försöker tillfredsställa konsumenters behov vilket har resulterat i att konsumenten 
har fått fler valmöjligheter när de ska köpa en produkt. Att konsumenterna inte har uppfattat 
någon stor skillnad i kvaliteten på produkterna beror med stor sannolikhet på två anledningar; för 
det första att de är var vana vid att bara en aktör erbjöd apoteksprodukter på marknaden och har 
därför inte reflekterat över den eventuella skillnaden och för det andra att skillnaderna 
förmodligen är mycket små på grund av att det finns mycket strikta kvalitetskrav på 
läkemedelsprodukter i Sverige.  

Inom markaden för receptbelagda produkter har det inte skett någon större förändring eftersom 
denna marknad fortfarande är reglerad, vilket innebär att konsumenter inte kan köpa dessa 
produkter fritt utan måste ha ett recept innan de kan hämta ut produkten. Däremot finns det idag 
fler försäljningsställen där det går att hämta ut receptbelagda produkter, och detta har medfört en 
positiv förändring även för denna produktkategori. Prisundersökningen som gjorts visade att 
priserna för receptfria läkemedel och övriga produkter har ökat marginellt efter avregleringen. 
Detta går emot förhoppningen om att priserna skulle bli lägre efter avregleringen. Anledningen 
till detta kan vara att priselasticiteten är låg för apoteksprodukter vilket gör att det saknas 
incitament för aktörer att sänka sina priser. Något som visar på en motsatt bild är den stora 
ökningen av produkter från apotekens egna receptfria varumärken som ofta säljs till ett betydligt 
lägre pris än märkesprodukterna. En slutsats av denna utveckling är att apoteken ändå bedömer 
att det finns en priselasticitet för apoteksprodukter. Det blir intressant att i fortsättningen följa 
utvecklingen och försäljningen av egna produkter för att förstå om konsumenten kommer att bli 
mer prismedveten. För de receptbelagda finns inget större utrymme för priskonkurrens då priset 
fortfarande är reglerat och sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.  
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Aptoketet AB var innan avregleringen den enda aktören och hade därmed efter avregleringen ett 
starkare varumärke och en starkare position än övriga aktörer, men trots detta så har Apoteket 
AB spenderat mer resurser på reklaminköp än alla övriga aktörer på marknaden. Det visar att 
apoteksmarknaden har blivit en konkurrensutsatt marknad där aktörerna måste hitta sätt för att 
skapa ett varumärke och en medvetenhet hos konsumenterna. 

6.2 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur konsumentens situation har påverkats av 
avregleringen. Eftersom det har gått några år sedan avregleringen utan att någon studie som 
genomförts om hur konsumentens situation ser ut idag är denna studie både aktuell och relevant.  

Syftet var beskriva effekten av avregleringen ur konsumentperspektiv. Först gjordes ett urval av 
relevant publicerad information som kunde ge en övergripande bild över marknadssituationen. 
Därefter gjordes en kompletterande konsumentundersökning. Variablerna produkt, pris, plats 
och påverkan inkluderades eftersom dessa är fundamentala utgångspunkter. För att få en ännu 
djupare förståelse över konsumentens behov hade jämförande statistik som kunnat kopplas till 
köpprocessen också kunnat användas. 

I uppsatsens prisjämförelse ingick fjorton receptfria produkter och prisjämförelsen hade kunnat 
göras mer detaljerad och representativ genom att inkludera produkter från samtliga 
produktkategorier, d.v.s. receptfria, receptbelagda och övriga produkter. En prisjämförelse 
gjordes även för tre vanliga receptfria produkter samt Apoteket ABs egna motsvarande produkter 
som visade sig ha ett lägre pris. Det vore därför intressant att göra en mer djup och bred 
undersökning över samtliga alternativa produkter på marknaden för att se hur lanseringen av egna 
varumärken påverkat konsumenten och apoteksmarknaden. 

I studien såg vi att tillgängligheten för receptfria och övriga produkter har ökat i och med 
avregleringen. För att få en ännu bredare bild över hela apoteksmarknaden så skulle en mer 
ingående undersökning kunna genomföras för den receptbelagda produktmarknaden som 
fortfarande är reglerad. 

Det har bara gått mer än tre år sedan avregleringen och alla effekter har ännu inte hunnit visa sig 
för den avreglerade marknaden för receptfria och övriga produkter. Studien visar att antal nya 
apotek inte fördelats jämnt mellan tätort och glesbygd. Ett avtal ingicks innan avregleringen som 
innebar att aktörer som skulle köpa apotek som låg i små samhällen och glesbygd var tvungna att 
fortsätta verksamheten till mars 2013 även om apoteket inte gick med vinst. Det skulle därför 
vara intressant med en vidare forskning för att se hur situationen utvecklar sig i glesbygden nu 
efter att detta avtal löpt ut.  

Ett annat problem med etableringen av nya apotek efter avregleringen är att de flesta 
försäljningsställen har öppnats i mellersta och i södra Sverige. Glesbygden har generellt sett en 
äldre befolkning som har ett stort behov av apoteksprodukter. Tillgänglighet av receptfria och 
övriga produkter har för dessa grupper ökat då dessa produktkategorier säljs inom detaljhandeln.  
Det vore däremot intressant att diskutera hur tillgängligheten på receptbelagda produkter ska 
lösas om apotek i glesbygden läggs ner. Effekten av försäljningen av receptfria och övriga 
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produkter i detaljhandeln har inte inkluderats i undersökningen, men kan ha betydelse för 
tillgängligheten av sådana kategorier i glesbygden.  

I den här studien har diskussionen främst handlat om antalet nya fysiska försäljningsställen och 
eftersom internet har blivit en väldigt viktig marknad för köpare och säljare vore det intressant att 
studera apotekskedjornas internetbutiker och hur den markanden ser ut. 

Ett problem i denna uppsats har varit representativiteten av den i enkätundersökningen 
undersökta populationen (se Appendix D, Respondenter), och för att få en bättre förståelse för 
samtliga konsumentgrupper krävs ett statistiskt slummässigt urval som bättre representerar hela 
Sveriges befolkning och geografi. Detta bör framtida forskare ta i beaktande när urvalet ska göras.  

Huvudfokuset i denna undersökning har varit den traditionella marknadsföringsmixmodellen om 
de fyra p:na vilket är ett bra analysverktyg när en aktör ska etablera sig på en ny marknad. 
Marknadsföringsmixmodellen har genom åren utvecklat flera p som är relevanta för företag som 
konkurrerar på en redan etablerad marknad. Därför vore det intressant att vidare undersöka 
konsumentens situation utifrån fler faktorer än de 4 p:na efter det att apoteksmarknaden har 
mognat ännu mer. 

6.3 Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis går det säga att för en stor del av befolkningen så har avregleringen medfört 
en positiv förändring och att resultatet har börjat synas efter nära fyra år med en fri 
apoteksmarknad för receptfria och övriga produkter. Konsumenten har inte upplevt någon större 
förändring för receptbelagda produkter vilket förmodligen kan förklaras med att den delen av 
markanden fortfarande är reglerad.  
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Appendix A Operationaliseringstabeller 
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Statistik 
 

Ursprung 
 

Datum 
 

Analys/ 
Resultat 
 

Produkt 
 

Försäljningsstatistik 
över 
produktkategorierna 
receptfria och övriga  
2009 och 2012 
 

https://www.apotekensservice.se/Documents
/statistik/lakemedelsforsaljning_sverige_2012.
pdf 
 
https://www.apotekensservice.se/Documents
/statistik/lakemedelsforsaljning_sverige_2009.
pdf 

2013-
04-13 
 

Figur 4 
 
 

Produkt 
 

Information om 
marknadsandelar för 
receptbelagda 
produkter för 2010 
och 2012 
 

Branschrapport 2011 sid, 14 
Branschrapport 2012 sid, 18 
Båda rapporterna från Sveriges 
Apoteksförening 
 

2013-
04-14 
 

Figur 5 
 

Pris 
 

Priser 14 produkter 
2009 
jämfört med 2013 
 

http://www.gp.se/konsument/granskningar/1.
546696-avreglerat-inga-lagre-priser, samt 
egen prisjämförelse, se Appendix B  

2013-
04-14 
 

 
Figur 6 
 

Pris Tre produkter 
jämförs med 
apotekets egna 
märken 

Egen prisjämförelse, se Appendix B 2013-
04-20 
 

Figur 7 

Plats 
 

Förändring antal nya 
apotek 2009 och 
2012 
 

En omreglerad apoteksmarknad – 
delrapport 2, sid 40 
Från Konkurrensverket 
 

2013-
04-20 
 

Figur 8 
Tabell 1 
 

Plats Fördelning 
tätort/glesbygd 2009 
och 2012 
 

Geografisk tillgänglighet till läkemedel, 
sid 30 
Från Tillväxtanalys 
 

2013-
04-21 
 

Tabell 2 
 

Plats Förändring 
öppettider 2009 och 
2012 
 

En omreglerad apoteksmarknad – 
delrapport 2, sid 44 
Från Konkurrensverket 
 

2013-
04-21 
 

Figur 9 
 

 
Påverkan 
 

Marknadsförings 
kostnader för de tre 
största aktörerna 
2009 och 2013 

http://www.resume.se/nyheter/reklam/
2010-01-22/kampanjstart-for-tre-nya-a/ 
 
http://www.dagensapotek.se/naringsliv
/apoteket-ab-koper-mest-reklam/ 
 
 

2013-
04-21 
 

Påverkan 
4.2.4 
 

 

Appendixtabell A-1. Operationaliseringstabell statistik. 
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Fråga 
nr 
 

Enkätfråga 
 

Avser att mäta 
 

 Skala     
 

Figur 
 

5 
 

Hur tycker du att sortimentet 
ser ut efter avregleringen? 
 

Variabeln 
produkt 
 

Bättre 
 

Sämre 
 

Figur 10 
 

6 
 

Har varumärket fått  
större betydelse efter 
avregleringen? 
 

Variabeln 
produkt 
 

Större 
 

Sämre 
 

Figur 11 
 

7 
 

Tycker du att kvalitén på 
produkter har förändrats efter 
avregleringen? 

Variabeln 
produkt 

Bättre Sämre Figur 12 

8 
 

Har tillgängligheten  
för produkter ökat efter 
avregleringen? 

Variabeln plats Bättre Sämre Figur 13 

9 
 

Har antalet för 
försäljningsställen för 
läkemedel förändrats efter 
avregleringen? 

Variabeln plats Ökat Minskat Figur 14 

10 
 

Tycker du att mängden 
marknadsföring har förändrats 
efter avregleringen? 

Variabeln 
påverkan 

Ökat Minskat Figur 15 

11 
 

Hur tycker du att priserna är 
idag jämfört med innan 
avregleringen? 

Variabeln pris Lägre Högre Figur 16 
 

12 
 

Har ditt behov av att köpa  
produkter förändrats efter 
avregleringen? 

Behovsidentifika
tion 

Ökat Minskat Figur 17 

13 Har din informationssökning 
innan du ska köpa en produkt 
förändrats efter avregleringen? 

Informationsökn
ing av produkt 

Ökat Minskat Figur 18 

14 
 

Lägger du mer tid på att 
utvärdera köpsalternativen 
innan du ska konsumera 
enprodukt efter avregleringen? 

Utvärdera 
köpsalternativen 

Mer Mindre Figur 19 

15 
 

Spelar pris och varumärke 
större roll innan du ska köpa 
en produkt efter 
avregleringen? 

Utvärdera 
köpsalternativen 
 

Mer 
 

Mindre 
 

Figur 20 
 

16 
 

Hur har dina köpvanor 
förändrats efter avregleringen? 

Utvärdera 
köpsalternativen 

Ökat Minskat Figur 21 

17 Har de spontana/planerade 
inköpen förändrats efter 
avregleringen? 

Köp Ökat Minskat Figur 22 

18 Har din utvärdering efter köp 
av en produkt förändrats efter 
avregleringen? 

Utvärdering köp Ökat Minskat Figur 23 

 

Appendixtabell A-2. Operationaliseringstabell enkätfrågor.  
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Appendix B Prisjämförelse  

 

Appendixfigur B-1. Priser oktober 2009 och maj 2013. Källa: (Göteborgsposten, 2011) och egen fältundersökning. 

Produkter inkluderade in prisjämförelsen 
Clarityn 
Nezeril 
Strepsils 
Hydrokortison 
Novalucol 
Valerina Forte 
Nicotinell 
Berocca 
C-vitamin 
Alvedon 
Ipren 
Panodil 
Treo 
Voltaren 
. 

Appendixtabell B-1. Produkter i prisjämförelsen 

Apoteksaktörer inkluderade in prisjämförelsen 
Apoteket AB 
Apoteket Hjärtat 
Apoteksgruppen 
Doc Morris 
Kronans Droghandel 
Medstop 
.. 

Appendixtabell B-2. Apoteksaktörer inkluderade in prisjämförelsen. 
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Appendixfigur B-2. Genomsnittspris i maj 20013 för de 13 produkterna i prisjämförelsen som fanns tillgängliga på samtliga apotek. 
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Appendix C Enkäten 
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Appendix D Respondenter 
 

 

Appendixfigur D-1. Respondenterna uppdelade efter kön. 

 

Appendixfigur D-2. Åldersfördelningen bland respondeterna. 
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Appendixfigur D-3. Geografisk uppdelning av respondeterna mellan storstadsomården och övriga riket. 

 

Appendixfigur D-4. Geografisk uppdelning av respondeterna mellan Stockholms län och övriga riket. 
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Appendixfigur D-5. Geografisk uppdelning av respondeterna från från Stockholms län.
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