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Abstract 
  

Sweden's pharmacy market underwent a reregulation year 2009 from a public monopoly to a              

market exposed to competition. The reason for the reform was liberalization influences in the              

economy during the nineties, in economic theory aswell as from becoming a member of the               

European Union. The reform was received with mixed feelings which was well reflected in              

the many contradictory assessment reports of the reregulation the following years. The lack             

of consensus about the goal fulfillment and the many impartial reviews leads to the purpose               

of this essay, to examine if the goals of the reform are fulfilled now nine years later or not.                   

The goals of the reform are presented in proposition 2008/09:145 as following: increased             

accessibility, improved service and low costs for consumers and the government. The method             

is goal fulfillment with support in a counterfactual analysis, Sweden without reregulation,            

that is based upon Sweden before the reregulation with the application of Finland's             

development after 2009. The analyze examines the goal from nine aspects and lands in the               

fact that the market with reregulation shows a better result in eight out of nine of them                 

compared with the result of the market without a reregulation. 

  

The reregulated market generated 434 more pharmacies and the number increased in nine out              

of ten areas with between 18,9 and 80,7 percent more than the non-reregulated market. The               

open hours were also 11,2 hours longer per week in the reregulated market. The total added                

number of pharmacist increased by 956 workers with the reregulation, however, the number             

of pharmacies increased at a greater rate and the relation between pharmacists and             

pharmacies worsened, more with the reregulation than without. On the reregulated market            

there were five pharmacists per pharmacy instead of six, however directly dispensed            

medicine increased with 1,6 percent more. Total governmental costs increased with 0,289            

million euro less and the cost per person decreased instead of increased, also the prices in                

retail dropped more with the reregulation than without. 

  

The goal of increased accessibility and low costs are therefore fulfilled, the goal of improved               

service is fulfilled to a certain degree. The total assessment of the reregulation is that it has                 

been successful.  
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Sammanfattning 
 
Sveriges apoteksmarknad omreglerades år 2009 från ett statligt monopol till en           

konkurrensutsatt marknad. Orsaken till reformen var liberaliseringsinfluenser inom ekonomin         

från 90-talet, utifrån teori såväl som medlemskapet i Europeiska Unionen. Reformen mottogs            

med blandade känslor vilket reflekteras väl i de många motsägande utvärderingarna av            

reformen de efterföljande åren. Bristen av konsensus om målens uppfyllelse samt de många             

opartiska granskningarna leder till uppsatsens syfte att granska om målen med reformen är             

uppfyllda nu nio år senare eller ej. Målen med omregleringen presenteras i proposition             

2008/09:145 och är övergripande: ökad tillgänglighet, förbättrad service och låga kostnader           

för konsumenter och staten. Metoden i uppsatsen är måluppfyllelseanalys med stöd i ett             

kontrafaktiskt scenario, Sverige utan omregleringen vilket baseras på en applikation av           

Finlands utveckling efter 2009. Analysen granskar målet utifrån nio aspekter och kommer            

fram till att marknaden med omreglering uppvisar bättre resultat i åtta av dem jämfört med               

resultatet på marknaden som inte omreglerades.  

 

Den omreglerade marknaden genererade 434 fler apotek och antalet ökade i nio utav tio              

områden med mellan 18,9 och 80,7 procent mer än den icke reglerade. Öppettiderna var även               

11,2 timmar längre per vecka på den omreglerade marknaden. Totalt tillkom det 956 fler              

farmaceuter när marknaden omreglerades, antal apotek ökade dock snabbare och förhållandet           

mellan farmaceuter och apotek försämrades mer med omregleringen än utan. På den            

omreglerade marknaden gick det fem farmaceuter per apotek istället för sex,           

direktexpedieringen ökade dock med 1,6 procent mer. De totala kostnaderna ökade med            

0,289 miljoner euro mindre och kostnaderna per person sjönk istället för att stiga, även              

priserna i detaljhandel föll mer med omregleringen än utan.  

 

Målet om ökad tillgänglighet och låga kostnader är således uppfyllt, målet om förbättrad             

service är uppfyllt till viss grad. Den totala bedömningen av omregleringen är att den varit               

lyckad.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Den första juli 2009 trädde lagstiftningen i kraft som omreglerade den svenska            

apoteksmarknaden. Den mest centrala reformen i omregleringen var att den tidigare statligt            

monopoliserade marknaden skulle öppnas upp för fler aktörer. De första stegen mot en             

omreglerad marknad togs i realiteten redan under år 2008 då handeln med nikotinmedel             

avreglerades och försäljning av läkemedel till sjukhus konkurrensutsattes. Kort därefter          

omreglerades apoteksverksamheten och till sist avreglerades viss handel av receptfria          

läkemedel, vilket innebar att de kunde säljas i handel som inte klassades som apotek.  1

 

Reformen har sin grund i proposition 2008/09:145 med stöd i apoteksmarknadsutredningen           

från 2006. Den sista propositionen överlämnades av regeringen år 2009 och beskrev de             2

övergripande målen med omregleringen: att öka tillgängligheten, förbättra service och          

erbjuda låga läkemedelskostnader för konsumenter och det offentliga, samtidigt skulle          

kompetensen och säkerheten vid läkemedelsförsörjningen bibehållas. Det grundläggande        3

medlet för att nå målen var enligt regeringen konkurrens, marknaden skulle karaktäriseras av             

samma villkor för alla aktörer oavsett storlek och rättssäkra regler.  4

 

Åsikterna om reformen har varit många och det råder delade meningar om den uppfyllt sitt               

syfte eller saboterat en välfungerande marknad, vissa menar att reformen enbart varit ett             

politiskt utspel utan legitim grund. Sveriges Apoteksförening visade redan 2010 på en            5

positiv utveckling av tillgänglighet och kundtillfredsställelse i deras branschrapport från          

samma år. De skiftade dock delvis inställning, vid 2012 uttryckte de missnöje då de ansåg att                

reformen låg till grund för allvarliga problem som uppstått i läkemedelshanteringen.   6

 

1 Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2010  
2 Statskontoret, 2013:7 
3 Ibid 
4 Proposition 2008/09:145 
5 Finlands Apoteksförening, Branschrapport 2015  
6 Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2013 
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År 2013 publicerade Statskontoret en utvärdering av omregleringen med utgångspunkt i           

reformens mål. De menade på att målen till största del var uppfyllda och att marknaden               

överlag fungerade väl men att det fanns brister. Marknaden hade endast till viss del lyckats               

bibehålla kompetens- och säkerhetsnivån i läkemedelsförsörjningen och målet om service och           

tjänsteutbud ansågs endast delvis vara uppfyllt. Reformen väckte uppenbarligen också          7

meningsskiljaktigheter inom politiken. Medlemmar från Miljöpartiet lämnade 2013 in en          

fristående motion som yrkade för att återställa apoteksmarknaden, de menade på att            

apoteksmarknaden var välfungerande innan och att reformen lett till försämringar på flera            

områden. Antalet apoteksombud påstods ha minskat och sårbarheten hos befolkningen i           

glesbygden förblivit oförändrad, personal skall också upplevt minskad tid för rådgivning.   8

 

Den splittrade uppfattningen om huruvida omregleringen varit lyckad eller inte leder till            

frågan om målen med reformen nu är uppfyllda nio år senare. Tillräckligt med tid har               

passerat för att marknaden skall ha stabiliserats efter reformen år 2009. Hur den står sig i                

jämförelse med marknaden innan reformen är inte givet, en opartisk bild av marknadens             

resultat utifrån målen saknas. Spekulationerna över marknadens utveckling leder även till           

funderingar kring vad som är effekter av omregleringen och hur marknaden hade utvecklats             

utan reformen. Det kräver ett kontrafaktiskt scenario, ett Sverige där omregleringen aldrig            

skett. För detta behövs en marknad med liknande utveckling att blicka mot. En marknad med               

tillräckligt lik marknadsstruktur som Sverige innan omregleringen: en marknad med parallell           

utveckling av resultaten utifrån målen. Dessa krav bör kunna uppfyllas av en nordisk granne              

med en hårt reglerad apoteksmarknad, Finland. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den kausala effekten av apoteksmarknadens           

omreglering. Det sker utifrån målen med reformen, för att besvara frågan om målen med              

reformen har uppfyllts, och om omregleringen varit lyckad. Undersökningen skall          

åskådliggöra kopplingen mellan förändrad statlig intervention i marknader, marknadsstruktur         

och marknaders resultat.  

7 Statskontoret 2013:7 
8 Motion 2013/14:So665 
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2. Metod 

2.1 Måluppfyllelseanalys  
I Måluppfyllelseanalys ligger intresset i att granska effekterna av en marknadsintervention           

som har ett mål. I analysen granskas marknaden utifrån de definierade målen, det är då               

relevant att studera hur marknaden såg ut innan samt efter interventionen och utifrån det görs               

en bedömning av om målen har uppnåtts eller ej. Det är även relevant att veta hur marknaden                 

skulle sett ut i interventionens frånvaro, det kräver ett kontrafaktiskt scenario. Det försäkrar             

även att det är den kausala effekten av interventionen som observeras.   9

 

Ekonomistyrningsverkets skrift för vägledning avsedd för myndigheters måluppfyllelseanalys        

i årsredovisningar lyfter viktiga aspekter i analysarbetet. En utav de mest fundamentala            

uppgifterna i analysen är att definiera och operationalisera målet. Målet måste på ett tydligt              

sätt preciseras och kriterier för uppfyllelse definieras, utifrån dessa måste mätbara indikatorer            

fastställas. Transparens bör genomsyra analysen. Tre typer av analys behandlas, en           

beskrivande, en förklarande och en pläderande, varav vi använder den förklarande som            

studerar i vilken utsträckning målet är uppfyllt samt om det är en effekt av åtgärden. I den                 

förklarande analysen är effektbegreppet centralt. En skillnad görs mellan målet och vägen dit,             

och förutom att ta reda på om målet är uppfyllt är det även viktigt att säkerställa att det är en                    

kausal effekt av åtgärden. Det finns många metoder för att mäta kausala effekter, gemensamt              

för samtliga är att de syftar till att göra det kontrafaktiska exemplet observerbart.  10

2.2 Kontrafaktisk analys 

Den kontrafaktiska analysmetoden är en komparativ metod som syftar till att validera            

påståenden om kausala samband. Metoden används för att påvisa det kausala sambandet            

mellan en brytpunkt och effekterna som följer med ett kontrafaktiskt scenario, utvecklingen i             

brytpunktens frånvaro. Scenariot kan bygga på teori eller vara taget ur verkligheten.  11

 

9 Ekonomistyrningsverket, Måluppfyllelseanalys 
10 Ibid 
11 Levy (2015) 
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Legitimiteten av den kontrafaktiska referensen utgör den största svårigheten med metoden,           

detta eftersom det endast inom en viss experimentdesign är möjligt att konstruera en händelse              

eller föremål med identiska egenskaper, förutsättningar och utvecklingsmönster. På grund av           

metodens komplexitet har diskursen kring teoretiska krav och förutsättningar varit utbredd.           

Ett generellt krav är att kontrafaktan bör följa samma logiska struktur som vilken annan              

teoretisk förklaring. Ett initialt läge, en väg till förändring samt konsekvenser. Utifrån det             

generella kravet har många teoretiker reviderat och utformat mer specifika regler för en god              

kontrafaktisk analys.  12

 

I Counterfactuals, Causal Inference, and Historical analysis utformas ett antal          

förhållningsregler för en trovärdig analys. De baseras på ett samlat bidrag av tankar och ideér               

från forskare och teoretiker. Analysen bör uppfylla de fem kriterierna som gemensamt syftar             

till transparens och verklighetsförankring. Klarhet (Clarity) lyfter krav om att det tydligt skall             

framgå hur det såg ut innan och efter brytpunkten, samt vägen däremellan, hela tiden skall               

likheter och skillnader framgå. Minimal omskrivning (The minimal-rewriterule) syftar till att           

det kontrafaktiska scenariot i så hög utsträckning som möjligt skall vara likt det studerade              

objektet i perioden innan brytpunkten. Konsekvent logik (Cotenability/logical consistency)         

syftar till att utförligt beakta alla effekter och konsekvenser i det kontrafaktiska scenariot.             

Historisk korrekthet (Historical accuracy) knyter an, precis som kravet om logiken till att             

historieskrivningen skall vara så korrekt och underbyggd som möjligt, alla tidsenliga           

egenskaper skall tas i beaktning. Angränsande närhet (Temporal proximity) berör den           

kausala kedjan, desto längre tid som observeras, desto större är risken att ytterligare faktorer              

intervenerar och skadar det kausala sambandet.   13

 

 

 

 

12 Ibid 
13 Ibid 
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2.3 Datainsamling 

Kvantitativa och kvalitativa sekundärkällor utgör grunden för empirin. Insamlingen har skett           

från diverse organisationer, myndigheter och företag i Sverige, Finland och Europeiska           

Unionen (EU). Information angående tillgänglighet och service har hämtats från          

apoteksföreningarna i respektive land, Sveriges Apoteksförening och Apteekkariliitto        

(Förbundet för finska apotek).  

Båda är frivilliga branschorganisationer som arbetar för att främja medlemmarnas intresse.           

De arbetar således med att höja kvalitet, service och kompetens på apoteksmarknaderna och             

båda lämnar årliga branschrapporter. Den svenska statliga förvaltningsmyndigheten         14 15

Socialstyrelsen användes även för uppgifter om farmaceuter i Sverige. Lagstiftningar,          

propositioner, motioner och statliga offentliga utredningar har använts från båda länderna.           

Dessa har ofta stöd i marknadsutredningar vilket även bidragit med information om            

lagstiftningarnas implikationer och marknadernas utveckling. 

 

Ländernas medlemskap i EU innebar att jämförbara uppgifter som myndigheter inom           

unionen framställt kunde utnyttjas. Den Europeiska Federationen för Läkemedelsindustri och          

Föreningar (Efpia) lämnar årliga rapporter om läkemedelsmarknaden som omfattar         

information om ländernas utgifter för subventionerade läkemedel på årlig basis. Kostnader           

för konsumenter granskas genom Eurostats sammanställda harmoniserade       

läkemedelsprisindex (Harmonized Index of Consumer Prices category "Pharmaceutical        

Products”) med månatliga observationer från 1990 och referensår 2015. Det är ett laspeyres             

prisindex som är baserat på en varukorg av blandade läkemedel, innehållet kan variera en              16

aning mellan länderna men Sverige och Finlands egna läkemedelsprisindex stödjer          

utvecklingen och indexet möjliggör en direkt jämförelse. Ländernas folkhälsa baseras på ett            

annat internationellt index för att vara jämförbar, Human Development Index (HDI). Det är             

ett kompositindex som bygger på aggregeringen av tre index över inkomst, utbildning och             

förväntad livslängd.  17

 

14 Sveriges Apoteksförening, Vår organisation 
15 Apteekkariliitto, Association 
16 Eurostat, HICP Methodology 
17 UNDP, Human development index(HDI)  
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3. Teori 

3.1 Structure Conduct Performance 

Structure, Conduct and Performance paradigm (SCP) är ett analytiskt verktyg först utformad            

av Joe S Bain Jr 1959 med syfte att skapa förståelse för marknadens funktionssätt. Teorin har                

sedan dess etablerat en given plats inom industriell organisationsteori. Modellen förklarar           

marknadens resultat genom företagens strategi som i sin tur begränsas och står i förhållande              

till marknadens struktur. Viktiga determinanter för strukturen är grundläggande         18

förutsättningar såsom efterfrågan, produkttyp och substitutions benägenhet. Avgörande för         

strukturen är även förekomsten av in- och utträdeshinder samt konkurrensens koncentration.           

Strategierna reflekteras av marknadsstrukturen och möjliga tillämpningar är forskning,         

teknisk utveckling, positionering, fusioner och kartellbildningar. Både struktur och strategi          

kan påverkas och begränsas av lagstiftning och marknadsregleringar. Aktörernas strategier          

leder slutligen fram till marknadens resultat. Resultatet kan redovisas som vinst vid årets slut              

eller speglas av effektivitet eller spridning.  19

3.2 SCP för Apoteksmarknaden 

Vi har utformat en modifierad SCP-modell anpassad för apoteksmarknaderna i Sverige och            

Finland De faktorer som presenteras har utifrån en bedömning ansetts vara de viktigaste             

determinanterna för apoteksmarknaderna. Kartläggningen syftar till att åskådliggöra        

kopplingen mellan statliga reformer, förändrade marknadsstrukturer och den effekt de har på            

det aggregerade resultatet på marknaden. Modellen bygger på fem beståndsdelar, EU, Staten,            

Förutsättningar och Struktur, Strategi och Resultat, varje del består av ett antal viktiga             

faktorer.  

 

Ländernas medlemskap i EU gör att de nationella lagstiftningarna måste förhålla sig till             

direktiven från EU. Staten påverkar marknaden genom lagstiftning, direkt genom regleringar           

av apotekens verksamhet och indirekt genom regleringar av läkemedelspriser och          

läkemedelsdistribution.  

18 Policonomics, Structure, conduct, performance paradigm 
19 Carlton & Perloff (2015) 
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Förutsättningar och Struktur består av produkt, efterfrågan, inträdeshinder, integration och          

konkurrens. Produkt och efterfrågan utgör grundförutsättningarna på marknaden. Läkemedel         

är den huvudsakliga produkten på marknaden, de livsnödvändiga egenskaperna ställer          

speciella krav på marknaden. Produktionen sker inte av apoteken själva utan distribueras via             

partihandel. Efterfrågan på marknaden beror till skillnad från många andra marknader på            

hälsan. Hälsans bestämningsfaktorer brukar anses av vara indikatorer på gener, levnadsvanor           

och levnadsvillkor. De två senare kan indikeras av utbildning och inkomst. Utbildning som             20

viktig determinant för hälsa stödjs i “The efficient producer hypothesis”, inkomst av “The             

direct income hypothesis”. Priskänslighet påverkar efterfrågan i låg utsträckning på grund           21

av att läkemedel klassas som en erfarenhetsvara, konsumenterna kan inte avgöra om en             

produkt är värd priset förrän efter den är använd. Läkemedelssubventionen har också en             22

förmåga att förvränga uppfattningen av pris, konsumenterna är mindre känsliga mot           

prisförändringar då det inte bär den fulla kostnaden själv.  

 

Inträdeshinder, integration och konkurrens utformar marknadsstrukturen, de åskådliggör nya         

aktörers förmåga att etablera sig på marknaden och i vilket klimat de aktiva företagen agerar.               

Inträdeshinder kan vara legala, strukturella eller strategiska och integrationen, horisontell          

eller vertikal. Konkurrensen kan enligt Porters femkraftsmodell bedömas genom fem          

faktorer, hot om inträde av fler aktörer, leverantörsmakt, konsumentmakt, substitutionshot          

och konkurrensen mellan etablerade företag. Konsumentmakten och substitutionshotet är         23

begränsat på apoteksmarknaderna. Porter menar även på att det inom Strategi finns tre             

huvudsakliga strategier ett företag kan anta, fokusstrategi, kostnadsledarskap eller         

differentiering. Prisregleringar och ohälsa som drivkraft för efterfråga försvårar de första två.           

 24

 

 

20 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling 
21 Bhattacharya et.al (2013) 
22 TLV, Pris och Subvention av läkemedel  
23 Porter (1996) 
24 Frankelius et.al. (2015) 
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De fyra beståndsdelarna, definierade genom underliggande faktorer leder fram till Resultatet.           

Resultatet i modellen syftar till det aggregerade marknadsresultatet utifrån målen med           

omregleringen, tillgänglighet, service och kostnader. En mer precis definition och          

operationalisering av målet presenteras i avsnitt 4.1.2. Målet med omregleringen.  

 

Figur 1: Modifierad SCP-Modell för Sverige och Finlands apoteksmarknader 
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4. Empiri 

4.1 Omregleringen 

4.1.1 Varför omregleringen skedde  

Under 1990-talet påbörjades en rad om- och avregleringar av svenska marknader som tidigare             

styrts genom statliga monopol. Dessa marknader öppnades helt eller delvis upp för            

konkurrens med mening att uppnå ökad effektivitet, mångfald och produktkvalitet.          

Omstruktureringen av ekonomin berodde delvis på starka globaliseringsvindar vid tiden samt           

den reviderade ekonomiska tron om att konkurrens var medlet för att öka tillväxt och              

konsumentnytta i ekonomin. Sveriges medlemskap i EU från 1995 påverkade också synen på             

ekonomin då unionen öppet strävar efter fria marknader och ökad globalisering för att             

förverkliga den inre marknaden. Som konsekvens av den förändrade attityden både från            25

nationellt och internationellt håll började apoteksmarknaden förberedas för eventuella         

omregleringar. Apoteksbolaget bytte namn till Apoteket AB och 1995 begärde regeringen           26

en förändrad ägarstruktur som innebar fullt besittande av Apoteket AB. Missnöjet med            27

monopolet ökade mot slutet av 90-talet, det berodde till stor del på att staten utfärdade höga                

besparingskrav om flera hundratals miljoner parallellt med krav om högre vinster, det            

resulterade i snävare marginaler på läkemedel och missnöje bland anställda.  28

 

År 2005 kom beskedet från Europeiska Gemenskapernas domstol (senare EU-domstolen) att           

utformningen av den svenska apoteksmarknaden stred mot EG-rätten, det ledde regeringen           

till att 2006 starta en utredning vars syfte var att lämna förslag på hur en konkurrensutsättning                

av marknaden skulle kunna genomföras. Utredningen pekade på stora brister i marknaden:            

korta öppettider och långa väntetider hade resulterat i en låg tillgänglighet, priserna            29

förväntades också bli lägre vid en omreglering.   30

25 Svensk näringsliv, Avreglering i motvind 
26 Apoteket AB, Ursprunget - Apotekens historia i Sverige 
27 Proposition 2008/09:145 
28 Apoteket AB, Ursprunget - Apotekens historia i Sverige 
29 Apoteket AB, Omregleringen - Monopolet avskaffas 
30 Prop 2008/09:145 
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OECD gav stöd för uppfattningen när de i en rapport konstaterade att det svenska              

apoteksmonopolet orsakat en begränsad tillgänglighet i landet. Missnöjet med monopolet          31

uttrycktes även inhemskt under perioden då borgerliga politiker och opinionsbildare gick så            

långt att likna monopolet med Nordkoreas diktaturstyre. De samlade strömningarna ledde           32

slutligen till att monopolet avskaffades och apoteksmarknaden omreglerades.  

4.1.2 Målet med omregleringen 

Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden lämnades in till riksdagen i          

februari 2009, antogs 29 april och trädde i kraft 1 juli samma år. I propositionen formulerades                

flera mål som omregleringen förväntades uppfylla. De övergripande målen med          33

omregleringen sammanfattas av regeringen enligt citatet nedan, därefter följer en redogörelse           

för vad de innebär mer konkret och slutligen presenteras vår tolkning av målen. 

 

- Att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre             

tjänsteutbud och  

– Låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och det offentliga.  

 

Omregleringen bör även tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning          

i kombination med de insatser som görs inom hälso- och sjukvården. En grundläggande             

förutsättning är att minst samma krav på kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen            

som präglar dagens handel med läkemedel bibehålls.  34

 

Tillgänglighet 

Målet om tillgänglighet har regeringen svårigheter med att precisera i propositionen, det finns             

dock en uttalad idé om att alla skall kunna tillgå apotek utan någon större ansträngning.               

Därför måste apotek finnas spridda över hela landet på lämpliga platser, med passande             

öppettider, rätt beredningsform och personalstyrka.   35

31 Prop 2008/09:145 
32 Daniel Swedin, Diktaturapoteken fungerade bättre, Aftonbladet 
33 Prop 2008/09:145 
34 Ibid. s.80. 
35 Ibid 
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Det betonas också att en god tillgänglighet skall omfatta alla i landet, att det bör ses som en                  

allmän rätt och inte bara vara förbehållet personer i tätbebyggelse.  36

 

Service  

Målet om förbättrad service utgår främst från de brister propositionen framfört om            

apoteksmarknaden innan omregleringen. Den berör missnöje med långa väntetider, bristande          

rådgivning och tjänsteutbud. Dessa aspekter av service förväntas förbättras efter          

omregleringen. Det finns även en uttalad uppfattning om att omregleringen kommer leda till             

en ökad servicenivå utifrån andra aspekter, fler apotek förväntas öka kompetensen bland            

anställda.  37

 

Kostnader 

Målet om låga kostnader skall uppnås via prispress, prissättningsmekanismen utgör således           

en central roll i målet. Systemet är utformat så att det skall uppstå prispress både på                

receptbelagda- och receptfria läkemedel. Förhoppningen är att den skall generera fördelar för            

alla parter. Subventionerna av receptbelagda läkemedel försvårar dock konkurrensen vid          

försäljning av dessa läkemedel och inom gruppen förväntas prispress främst beträffande           

utbytbara läkemedel. Eftersom konsumenter bär en större kostnad av receptfria läkemedel           

förväntas effekten av konkurrens främst generera effekter inom denna grupp.          38

Konsumenterna förväntas kunna ta del av fördelarna inom en rimlig tid efter omregleringen.             

Utifrån ett samhällsperspektiv bör kostnaderna vara sådana att det påverkar          

läkemedelsanvändningen positivt i form av nytta, säkerhet och effektivitet.   39

 

Vår tolkning av målet är att ökad tillgänglighet innebär ett ökat antal apotek, totalt och sett                

till lokalisering samt förlängda öppettider. Bättre service tolkar vi som ett tillskott av antalet              

farmaceuter, totalt och per apotek samt ökad grad av direktexpediering. Låga           

läkemedelskostnader till förmån för konsumenter och det offentliga tolkar vi som pris i             

detaljhandel och förmånskostnader för staten. Det är denna tolkning av målet vi fortsatt             

kommer utgå ifrån. 

36 2008/09:SoU21  
37 2008/09:SoU21 
38 Prop 2008/09:145 
39 SOU 2008:4  
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4.2 Apoteksmarknaderna 

 
4.2.1 Sveriges utveckling 

Det svenska apoteksmonopolet inrättades 1971 i samband med grundandet av det statliga            

Apoteksbolaget AB 1970, sedermera Apoteket AB. Innan utgjordes marknaden av ett           

privilegiumsystem, branschorganisationen Apotekarsocieteten såg då över marknadens       

funktion. Regleringen motiverades av att ett ökat samhällsengagemang var nödvändigt för att            

säkerställa effektiviteten i läkemedelsförsörjningen men eftersom marknaden redan ansågs         

vara välfungerande tilläts Apotekarsocieteten till en början äga en tredjedel av företaget,            

staten de andra två. Aktieinnehavet avyttrades sedermera i några vändor under de            

nästföljande åren och Apoteket AB blev slutligen helägt av staten. Monopolet innebar att             40

Apoteket AB hade ensamrätt på återförsäljning av läkemedel och skyldighet till staten att             

säkerställa ett rikstäckande system för tillgänglighet. I ägardirektiven stod bolaget ska svara            

för en god läkemedelsförsörjning och verka för rationell läkemedelsanvändning i hela landet.           

Samtidigt som Sverige lämnade privilegiumsystemet genomgick även marknaden för          41

partihandel en omstrukturering då det ombildades till ett enkanalsystem. Skiftet skedde           

utifrån samförstånd mellan branschorganisationer och grossister utan statlig intervention. Det          

tydligt konkurrensbegränsande systemet har flera gånger gett upphov till undantag från           

rådande konkurrenslagstiftning. Tamro AB och Kronans Droghandel AB sedermera uppköpta          

av Oriola AB dominerar sedan länge läkemedelsdistributionen till apoteksmarknaden.  42

 

Den 1 juli 2009 trädde lagstiftningen i kraft som omreglerade apoteksmarknaden. För att             43

leda och bevaka övergången från monopol till konkurrensutsatt marknad inrättades det           

statligt ägda Apoteket Omstrukturering AB (OAB). Tanken var att apotek som tidigare ägts             

av Apoteket AB skulle säljas av i två omgångar genom OAB för att underlätta inträdet på                

marknaden för nya aktörer. Totalt såldes 615 av Apoteket ABs 930 apotek, den första              44

försäljningen skedde 2009, då såldes 465 apotek i fyra större kluster till Apoteket hjärtat AB               

(208), Kronans Droghandel AB (171), Medstop AB (62) och Vårdapoteket i Norden AB (24).             

40 Motion 1984/85:3117 
41 SOU 2008:4 s. 101 
42 SOU 2008:4 
43 Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2010 
44 SOU 2017:15 Delbetänkande 
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I samband med försäljningen ingick företagen ett avtal med staten som innebar att de inte                45

fick likvidera eller ändra servicenivån på ett antal apotek. Dessa var främst belägna i              

glesbygdsklassade områden och avtalets löptid var tre år. Den andra försäljningen skedde            

2010 och då såldes 150 apotek till det nystartade statliga Apoteksgruppen i Sverige AB,              

företagets syfte var att underlätta entreprenörer och småföretagares etablering på marknaden           

genom att erbjuda förmånliga del-finansieringsalternativ. Apoteket AB behöll själva en          

marknadsandel om drygt en tredjedel och ägardirektiven var tydliga med att denna andel inte              

skulle öka. År 2012 slöts ett avtal mellan staten, Apoteket AB och Apoteksgruppen som i               46

hög utsträckning liknade de avtal som staten 2009 slutit med de aktörer som köpt större               

apotekskluster angående avyttringshinder. Staten inrättade även Apotekens Service AB i          47

samband med omregleringen, dess syfte var att ansvara för samhällsviktig infrastruktur. Det            

omfattade högkostnadsdatabaser, receptregister och annan it-infrastruktur som Apoteket AB         

tidigare ansvarat för men som nu låg i samhällsnyttan att överföras till en externt bolag så att                 

alla apotek fick tillgång till informationen. Ansvaret för denna verksamhet övergick senare            48

till E-hälsomyndigheten som bildades 2014.   49

 

Marknaden släpptes inte helt fri 2009 utan en rad nya regleringar infördes för att säkerställa               

en viss kvalitet och tillgänglighet. Regleringarna berör främst etableringskrav och          

prissättning. För att få bedriva apoteksverksamhet krävs tillstånd från Läkemedelsverket          

enligt lagen om handel med läkemedel och att verksamheten uppfyller kraven i den s.k.              50

kravkatalogen. Verksamhetskraven omfattar bland annat att en licensierad farmaceut måste          51

utses läkemedelsansvarig, att apoteket under öppethållande bemannas med minst en          

farmaceut, att lokalen är lämplig för ändamålet och att samtliga förordnade läkemedel            

tillhandahålls. Tillhandahållandeskyldigheten har förlängts med 24-timmars regeln som        52

innebär att receptbelagda läkemedel skall kunna expedieras inom 24 timmar.   53

45 SOU 2012:75 
46 SOU 2012:75 
47 SOU 2017:15 Delbetänkande 
48 Apoteket AB, Årsredovisning 2009 
49 Proposition 2017/18:157 
50 2009:366. Lag om handel med läkemedel 
51 Prop 2017/18:157 
52 2009:366. Lag om handel med läkemedel 
53 Sveriges Apoteksförening, 24-timmars regeln - Så fungerar den 
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Apoteken är även skyldiga att betala en årlig apoteksavgift på 11 500 kr utöver              54

bolagsskatten på 22 procent. Regleringen av priser bygger på förmånssystemet som är            55

upprättat för att försäkra att alla har tillgång till effektiva läkemedel till ett skäligt pris.               

Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) bestämmer vilka läkemedel som skall ingå i           

förmånssystemet samt apotekens inköpspris (AIP) och utförsäljningspris (AUP) av dessa.          56

Besluten utgår ifrån föreskrifter och den etiska plattformen för all hälso- och sjukvård. Det              

finns även en rad regler gällande takpris som utgör regleringar över maxpris och             

prissänkningar utifrån patent utlöpning och tid på marknaden. TLV ser även över            57

prissättningen på generiska läkemedel, de sker genom auktionsförfarande och varje månad           

faställs den billigaste varan som måste erbjudas som utbyte till originalpreparatet på alla             

apotek, den generiska substitutionen är lagstiftad. Högkostnadsskyddet för receptbelagda         58

läkemedel innebär att konsumenten betalar ett maxpris per 12-månaders period för           

läkemedel, systemet är uppbyggt enligt en trappa där konsumenten upp till ett visst pris              

betalar fullt pris, därefter reduceras kostnaden. Alla som är bosatta eller har anställning i              

Sverige har rätt till högkostnadsskyddet. De läkemedel som inte ingår i förmånen sker det              59

fri prissättning på, i november 2009 släpptes det även fritt att sälja några läkemedel ur denna                

kategori i affärer som inte klassificeras eller regleras som apotek. Momsen på receptfria             60

läkemedel är 25 procent och receptbelagda läkemedel är helt skattebefriade.  61

  

I tabell 1 framgår det hur antalet apotek utvecklats åren efter omregleringen samt vilka              

aktörer som har varit representerade på marknaden. Under 2013 när avtalen mellan staten och              

de företag som köpte upp större apotekskluster löpte ut påbörjades en omstrukturering av             

marknaden. En omfattande horisontell integration påbörjades, 2013 bytte Kronans         

Droghandel namn till Kronans Apotek och köpte upp Medstop. Apotek Hjärtat köpte upp             

Vårdapoteket 2013 och blev själva uppköpta av ICA gruppen 2015. 2017 fanns således fyra              62

stora aktörer, en mellanstor samt ett fåtal små. 

54 LMV, Tillstånd för apotek 
55 Skatteverket, Skatter 
56 TLV, Pris och subvention av läkemedel 
57 SOU 2017:87 
58 Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2010 
59 TLV, Högkostnadsskyddet 
60 SOU 2017:15 Delbetänkande 
61 Skatteverket, Momsbroschyren 
62 Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2018 
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Tabell 1: Antal apotek per apoteksaktör 2009-2017 

Aktörer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Apoteket AB 929 345 365 375 372 370 372 388 395 

Apoteksgruppen - 150 155 158 163 165 169 177 185 

Kronans Apotek - 189 209 219 300 305 309 323 325 

Lloyds Apotek - 50 81 77 79 83 80 79 78 

Apotek hjärtat ICA - 30 42 48 58 67 391 385 386 

Apotek hjärtat - 256 270 277 306 307 - - - 

Medstop - 63 64 65 - - - - - 

Vårdapoteket - 24 24 27 - - - - - 

Andra aktörer - 15 32 28 25 30 37 39 43 

Totalt antal apotek 929 1122 1242 1274 1303 1327 1358 1391 1412 

Källa: Sveriges Apoteksförening branschrapport 2018 

 

Efter omregleringen tilläts även vertikal integration på marknaden vilket ledde till att flera             

läkemedelsdistributörer gavs sig in i den svenska detaljhandeln. Kronans Apotek blev           

uppköpt av Oriola, Apoteksgruppen av Euroapotheca och Lloyds apotek av Celesio. Således            63

är det endast det statligt ägda Apoteket AB, ICAs Apotek Hjärtat och ett fåtal mindre aktörer                

som inte är vertikalt integrerade.  64

4.2.2 Finlands system 

Finlands apoteksmarknad styrs av staten genom ett privilegiumsystem. Privilegiumsystemet         

innebär att alla aktörer som bedriver apoteksverksamhet innehar en licens som ger dem rätten              

att äga ett apotek. Antalet licenser regleras strikt, även de krav som ställs på licenshavare och                

dess verksamhet. Finlands Säkerhet- och utvecklingscenter för läkemedelsområdet, Fimea,         

reglerar licenserna.   65

63 SOU 2017:15  
64 Dagens Medicin, Kedjor beskylls för kartell 
65 The Association of Finnish pharmacies, årsrapport 2015 
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Att inneha en licens innebär att innehavaren får ha ett apotek på, en av Fimea, förutbestämd                

plats och nya licenser inrättas endast efter en omfattande bedömning av tillgängligheten av             

apotekstjänster i det berörda området. I behovsprövningen väger man in komponenter som            

befolkningsmängd, befintliga apotekstjänster och lokalisering av övriga hälsotjänster i         

området, tillgången måste bedömas låg för att en ny licens skall skapas. Utöver de vanliga               

apoteken kan licenshållare även ansöka om tillstånd för att öppna filialapotek, “service            

points” och bedriva e-handel. De krav som ställs på licenssökande och senare på             66

verksamheten regleras utifrån läkemedelslagen. Licenssökande måste vara en legitimerad         67

farmaceut och vara medborgare i EU. Kraven på verksamheten gäller öppettider, personal,            

utbud och priser. Det skall finnas en läkemedelsansvarig för verksamheten med farmaceutisk            

kompetens och under öppettider måste apoteket vara bemannat med minst en farmaceut,            

lokalen skall vara lämplig för verksamheten och alla läkemedel inom förmånen skall            

tillhandahållas.   68 69

 

Priserna regleras i enlighet med ett prisreferenssystem, detta innebär att priset på            

receptbelagda läkemedel är detsamma i alla landets apotek. Läkemedelsdistributionen sker i           

enlighet med ett enkanalsystem sedan 1970 då naturliga marknadskrafter styrde utvecklingen           

åt det hållet och alla apotek möter samma partihandelspriser. Det är främst två aktörer som               

dominerar distributionen, Tamro och Oriola. Parallellimport förekommer också.   70

 

Prissättningen utgår från en prislista som fungerar som en bas för olika formler som används               

för att räkna ut det slutgiltiga priset, det baseras på partihandelpriser, försäljningsbidrag och             

mervärdesskatten, genom systemet styrs även apotekens handelsmarginal. Finland har också          71

ett förmånssystem för läkemedel, det har sitt ursprung i sjukförsäkringslagen som lagstiftades            

1964. Syftet var att säkra läkemedelsförsörjningen till alla landets medborgare till en skälig             72

kostnad inom en viss ram. Läkemedelsprisnämnden (Hila) avgör vilka läkemedel som skall            

ingå i förmånssystemet samt till vilket pris.   73

66 The Association of Finnish pharmacies, årsrapport 2015 
67 Finlex, Läkemedelslag 
68 LMV, Tillstånd för apotek 
69 Finlex, läkemedelslag 
70 DAF/COMP/GF/WD(2014)35. 
71 Finlex, läkemedelslag 
72 Sairausvakuutuslaki 1224/2004 
73 Julkari, Finnish statistics on medicines 
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Förmånssystemet är uppdelat i tre kategorier av ersättningar, bas, speciella lägre och speciella             

högre. Indelning sker utifrån graden av skadlighet av sjukdomen samt behovet av läkemedlet             

för att bota den. Klassificeringen av läkemedlet avgör om ersättningen uppgår till 40, 65              74

eller 100 procent av inköps- eller referenspriset. Det finns även ett kostnadstak för en enskild               

persons läkemedelskostnad per år; efter att ha uppnått detta tak betalar konsumenten endast             

en mindre kostnad per inköpt läkemedel. Ersättning ska alltid beräknas utifrån det billigaste             

utbytbara läkemedlet enligt referensprislistan. I Finland finns ytterligare ett rabattsystem,          75

som gäller för krigsveteraner. 2003 lagstiftades generisk substitution på apoteksmarknaden,          76

Fimea publicerar kvartalsvis en lista på substituerbara läkemedel som apoteken förhåller sig            

till. Alla apotek är skyldiga att betala en apoteksskatt, den är progressiv och bestäms som en                77

andel av årsomsättningen och varierar mellan noll och elva procent. Skatten syftar till att              

utjämna skillnader mellan apoteken och säkerställa tjänster i hela landet. Den ser bland annat              

till att småföretagare kan bli lönsamma och att apotek på glesbygden kan hålla öppet.              78

Utöver detta betalar apotek en bolagsskatt på 20 procent. Moms på läkemedel betalas för              79

både receptbelagda- och receptfria läkemedel, skatten ligger på tio procent för båda varor             

sedan 2013, tidigare låg den på åtta procent.  80

 

Det är inte tillåtet för kedjor att etablera sig på marknaden och detta förhindras genom att                

licenshavare som mest får ha ett apotek och tre filialapotek; licenserna är även personliga och               

får inte hyras ut eller säljas till en tredjepart. Det finns ett undantag för etablering av                

butikskedjor, det är undantaget i läkemedelslagen som tillåter universiteten i Finland att            

bedriva apoteksverksamhet. Rätten dateras tillbaka till 1775 då Kungliga Akademien i Åbo            81

fick tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Helsingfors Universitetsapotek samt Östra         82

Finlands Universitetsapotek är de enda universitet som har rätt att bedriva apotek.            

Helsingfors Universitet har tillstånd att bedriva verksamhet med 16 filialapotek och Östra            

Finlands Universitet med ett filialapotek.   83

74 Julkari, Finnish statistics on medicines 
75 Kela, läkemedel och läkemedelsersättningar 
76 SOU 2008:4 
77 Julkari, Finnish statistics on medicines 
78 Vero, Apoteksskatt 
79 Europeiska Kommissionen, Finland - Bolagsskatt 
80 Kela, Söktjänst för läkemedel 
81 Europeiska Kommissionen, Landrapport Finland 2017  
82 Proposition RP 28/2010 rd 
83 Europeiska Kommissionen, Landrapport Finland 2017 
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Båda universitetsapoteken erhöll subventioner fram till 2016 för att främja och finansiera            

utbildning och forskning, subventionen uppgick närmare motsvarande apoteksavgiften och         

företagsskatten. Marknaden präglas av väldigt låg grad av horisontell integration och icke            84

existerande vertikal integration.  85

 

Konkurrens- och konsumentstyrelsen (tidigare Konkurrensverket, FCA) har mottagit flera         

klagomål avseende läkemedelssektorn angående de omfattande strukturella hindrena som         

föreligger. Ett antal utredningar har genomförts och flera reformförslag lagts fram. Det            

faktum att läkemedelslagen har ändrats cirka 40 gånger sedan den trädde i kraft år 1988, talar                

för att det finns en del brister och missnöje kring systemets utformning.  86

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Helsingfors Universitet, The pharmacy tax and the corporate income tax 
85 DAF/COMP/GF/WD(2014)35 
86 Ibid 
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5. Grund för analys 

5.1 Formella krav 

Samtliga krav för kontrafaktisk analys bygger på transparens och verklighetsförankring av           

kontrafaktan. Kapitel 4. Empiri tillsammans med avsnitt 3.2 SCP för Apoteksmarknaden           

försäkrar att de kommande antagandena om marknaderna och grunden för det kontrafaktiska            

scenariot vilar på en transparent grund. Sverige utan omregleringen är en hybrid av Sveriges              

och Finlands marknader vilket för uppfyllelse av kraven Klarhet och Minimala           

omskrivningar kräver en redogörelse för båda marknader innan omregleringen. Marknaderna          

granskas utifrån tre perspektiv, i avsnitt 4.2 Apoteksmarknaderna gavs en övergripande bild            

av de båda marknaderna, i avsnitt 5.2 Strukturella likheter utifrån marknadsstrukturer och i             

kapitel 6. Analys av marknadsresultat utifrån marknadsresultatet. Den fristående         

utvecklingen och resultatet av det kontrafaktiska scenariot efter omregleringen presenteras i           

kapitel 6. Analys av marknadsresultat. Legitimiteten av denna beror på likheterna mellan            

Sverige och Finlands marknader innan omregleringen. Konsekvent logik efterlevs genom att           

marknaderna studeras utifrån SCP för Apoteksmarknaden. Modellen möjliggör en konsekvent          

studie av marknaderna, underbyggd av determinanter för struktur och resultat. Likheter och            

skillnader framställs således tydligt. Kravet om Historisk korrekthet uppfylls genom att           

länderna studeras samma år. Kravet om Angränsande närhet berör risken att den kausala             

tidskedjan störs av externa faktorer. Genom SCP för Apoteksmarknaden visar vi på hur             

trögrörliga marknadsstrukturerna är och dess direkta effekt på resultatet framgår av           

jämförelsen mellan Sverige och Finlands marknadsresultat innan omregleringen i kapitel 6.           

Analys av marknadsresultat. Implikationen är stabila långtgående trender av resultatet vilket           

innebär att den längre studieperioden inte innebär något direkt hot för den kausala effekten.              

Den successiva och metodiska uppbyggnaden av kontrafaktan Sverige utan omreglering          

försäkrar att den är verklighetsförankrad. 
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5.2 Strukturella likheter 

De grundläggande förutsättningarna för Sverige och Finlands apoteksmarknader        

presenterades i avsnitt 3.2 SCP för Apoteksmarknaden och var Produkt och Efterfrågan.  

Marknadernas huvudsakliga produkt är läkemedel, i andra hand rådgivning och andra           

produkter. Läkemedelsdistributionen sker i båda länder utifrån ett enkanalsystem sedan innan           

2000-talet, naturliga marknadskrafter låg bakom omstruktureringen i både Sverige och          

Finland. Det är främst två aktörer som dominerar marknaden i båda länder, Tamro och              

Oriola, det finns även ett fåtal mindre aktörer som levererar till båda länderna, Baxter              

Medical AB är ett exempel. Systemet begränsar konkurrensen på leverantörsmarknaden och           

indikerar leverantörsmakt på apoteksmarknaden. Marknaderna i respektive land säljer således          

samma produkt, har samma distributionssystem och möter samma aktörer, det innebär att            

grundförutsättningen utifrån Produkt nästintill är identisk. Produkt och produktion har direkta           

implikationer för kostnader och pris. 

Efterfrågan på läkemedel beror främst på hälsa, ohälsa driver efterfrågan. Ländernas           

aggregerade hälsa mäts utifrån HDI index med indikatorerna utbildning, inkomst och           

förväntad livslängd. Teoretiskt stöd för utbildning och inkomst presenterades i avsnitt 3.2            

SCP för Apoteksmarknaden, det finns även forskning som stödjer sambanden. Hahn och            

Truman visar empiriskt stöd för sambandet mellan utbildning och hälsa, de argumenterar            

även för att utbildning är ett viktigt medel för att påverka folkhälsan i länder. Lindahl visar                87

empiriskt stöd för sambandet mellan inkomst och hälsa genom forskning över lotterivinster,            

resultaten visar att en inkomstökning på tio procent resulterar i en förbättring av hälsan på               

mellan två och fem procent. Case, Lubrotsky och Paxson visar också på ett positivt              88

samband, det mellan föräldrars inkomstnivå och barns hälsa och att effekterna även följer             

barnen genom livet. Förväntad livslängd tar på ett fundamentalt sätt tempen på folkhälsan             89

och kan bedömas vara en indikator för gener. Figur 2 visar indexet för Sverige och Finland                

från 1990 till 2015. 

 

87 Hahn och Truman (2015) 
88 Lindahl (2005) 
89 Case, Lubrotsky och Paxson (2002) 
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Figur 2. Human Development Index(HDI) 1990-2014.  

 
Källa: UNDP “Human Development Data(1990-2015)” 

 

Indexet indikerar en stabil positiv utveckling av hälsonivån i både Sverige och Finland.             

Oavsett om man tolkar hälsans positiva utveckling som en konsekvens av en mer frekvent              

läkemedelsanvändning eller en generell förbättring av hälsan är utvecklingen stadig och           

parallell mellan länderna. Resonemanget att folkhälsan korrelerar med efterfrågan på          

läkemedel indikerar att efterfrågan på en stadig nivå antingen ökat eller minskat och att              

apoteksmarknaderna inte utsatts för någon efterfrågechock. Efterfrågan har således utvecklats          

stabilt innan såväl som efter omregleringen. En abnormal efterfråga kan således inte ha             

påverkat Sveriges marknadsresultat efter omregleringen eller komma att påverka etableringen          

av Finlands utveckling på Sverige som kontrafaktiskt exempel. 

Enligt avsnitt 3.2 SCP för Apoteksmarknaden står marknadsstrukturen i förhållande till EU            

och Staten, förekomsten av asymmetrisk information på marknaden har lett till en omfattande             

intervention i båda länder. De statliga interventionen är uppdelad i prisregleringar, tillstånd            

och tillsyn och parallellimport.  
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Marknadernas tillsyn och regleringar uppvisar många likheter på grund av att de följer             

samma EU-direktiv. Partihandel med läkemedel styrs av Europaparlamentet utifrån rådets          

direktiv 2001/83/EG gemenskapsregler för humanläkemedel. Lagen har fokus på kvalitet,          90

säkerhet och effektivitet i hantering av läkemedel. Alla läkemedel som cirkulerar inom EU             

samt de som importerar och producerar dessa måste ha godkännande utifrån de bestämmelser             

som framgår i direktivet. Det finns även gemenskapsrättsliga bestämmelser som avser           91

prisregleringar. Det framgår av rådets transparensdirektiv 89/105/EEG att priskontrollen ska          

syfta till att främja folkhälsan, och att effektiva läkemedel skall kunna tillgås i tillräckliga              

mängder till en rimlig kostnad.  92

 

Båda länder använder sig utav prisregleringar i form av prisreferens-, förmånssystem och            

generisk substitution. Regleringen av priser utgår i båda länder från uppdelningen av            

läkemedel i två grupper, de som täcks av läkemedelsförmånen samt övriga läkemedel.            

Systemet bygger på att AIP och AUP regleras och att en fast andel av läkemedlets kostnad                

subventioneras på grundval av läkemedlets egenskaper, effekter och användbarhet samt          

referenspris i läkemedelsgruppen. Skillnaden mellan AIP och AUP utgör handelsmarginalen,          

apotekens vinst, den regleras således också. Generisk substitution är lagstiftat i båda länderna             

sedan tidigt 2000-tal och är ett medel för att sänka offentliga- och privata kostnader.              

Parallellimport är också ett viktigt medel för att påverka kostnader, de är tillåtet i båda länder                

och sker utifrån samma premisser, samma myndighets procedurer krävs för att få ett             

läkemedel godkänt för försäljning. Mängden läkemedel som parallellimporteras beror på hur           

priserna och valutakurserna förhåller sig mellan länderna samt volymen av tillgängligt           

överskott. Båda länderna karaktäriseras av generösa välfärdssystem vilket resulterat i          

omfattande skattesystem. Specifika system för läkemedels- och apoteksmarknaden har         

utformats, den totala momsen, utslagen på alla typer av läkemedel ligger på ungefär samma              

nivå i länderna. Specifika avgifter för apoteksverksamhet har även införts i båda länderna             

utöver den vanliga bolagsskatten. Den statliga interventionen påverkar marknadsstrukturen.  

 

90 Prop 2017/18:157 
91 Europeiska Kommissionen, Legal framework governing medicinal products for human use in the EU 
92 SOU 2008:4 
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Inträdeshinder, integration och konkurrens är enligt avsnitt 3.2 SCP för Apoteksmarknaden           

determinanter för strukturen. I Sverige var Apoteket AB ensam aktör på marknaden innan             

omregleringen, det betyder en total horisontell integration, ett definitivt inträdeshinder och           

och icke existerande konkurrens på marknaden. Finlands privilegiumsystem har inneburit          

liknande implikationer, licensregleringarna utgör ett väldigt stort inträdeshinder och         

regleringar av pris, filialapotek, öppettider och utbud försvårar konkurrens nämnvärt.          

Regleringarna samt marknadsföringssamarbetet mellan apoteken har inneburit att marknaden         

är väldigt homogen, vilket innebär att aktörerna kan framstå vara en del av ett stort företag,                

Finlands marknad uppvisar således flera likheter med Sveriges marknad innan          

omregleringen. Stora inträdeshinder och konkurrensbegränsningar genom statlig intervention        

påverkar marknadens förmåga att naturligt generera förbättringar negativt.        

Marknadsstrukturen har viktiga implikationer för företags strategier.  

Likheterna i marknadsstruktur leder till samma begränsade val av möjliga Strategier. I avsnitt             

3.2 SCP för Apoteksmarknaden framgick det att Porter formulerat tre basstrategier ett företag             

kan använda sig av, kostnadsledarskap, fokusstrategi och differentiering. Marknaderna         

karaktäriseras i båda länder av generösa läkemedelssubventioner och prisregleringar, det          

påverkar konsumenternas priskänslighet negativt och begränsar aktörernas förmåga att anta          

kostnadsledarskap. Fokusstrategi försvåras genom att apoteken är skyldiga att tillhandahålla          

ett särskilt utbud och att drivkraften bakom efterfrågan är ohälsa. Differentieringen genom            

kvalitet och service blir den mest självklara strategin. Innan omregleringen i Sverige fanns             

bara monopolisten och ingen speciell strategi krävdes för att få kunder, om någon antogs var               

det fokus på service och kvalitet. I Finland har som tidigare nämnts det gemensamma              

marknadsföringssamarbetet försvårat differentieringen, det som sker bygger främst på         

kundrelationer och service. Förutsättningarna för vilka strategier som aktörerna kan anta var            

således lika mellan länderna innan omregleringen. Det betyder att aktörerna agerar på            

liknande premisser för att påverka marknadens aggregerade resultat.  

 

Omregleringen skedde genom en central statlig reform, den direkta effekten på           

marknadsstrukturen var att inträdeshindrena sänktes. Det skapade implikationer för         

integrationen och konkurrensen på marknaden. Produkt, produktion, efterfråga och         

prisregleringar förblev oförändrade.  
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Den fortsatta strikta regleringen av priser och egendomligt styrda efterfrågan fortsatte att            

begränsa aktörernas möjliga strategier. Konkurrensen har möjlighet att få utlopp genom           

differentiering med fokus på service, och pris för receptfria läkemedel, begränsningen i            

möjliga sätt att differentiera sig skapar också incitament att konkurrera om marknadsandelar            

genom horisontell- och vertikal integration samt fusioner. Medlet för att styra kostnader bör             

kunna vara en mer aktiv inkorporering av generisk substitution och parallellimport. 
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6. Analys av marknadsresultat 

6.1 Ökad tillgänglighet 

Målet om tillgänglighet operationaliseras utifrån det totala antalet apotek, hur de har            

allokerats över landet och hur långa öppettider de har. De tre faktorerna utgör tillsammans ett               

konkret mått på hur tillgängligheten har förändrats. Det fångar upp den totala förändringen             

samt belyser skillnader över landets olika områden.  

 

Figur 3. Antal Apotek 1980-2009 

.  
 Källa: Sveriges Apoteksförening och Apteekkariliitto 

 

I figur 3 framgår utvecklingen av antal apotek i Sverige och Finland innan omregleringen,              

från 1980 till 2009. Sverige har historiskt sett haft fler apotek än Finland men antalet har                

stadigt ökat i båda länder. Utvecklingen innan 2009 har i stora drag varit parallell vilket               

indikerar att de underliggande marknadsstrukturerna påverkat resultatet i den höga          

utsträckning vi tidigare hävdat. Den positiva utvecklingen bryts dock i Sverige mellan 2006             

och 2008, orsaken till detta är inte fastställd men visar sig återkomma gällande fler aspekter               

av marknadsresultatet.  
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Den initiala nivåskillnaden i länderna beror i hög utsträckning på skillnaden i antalet             

invånare, Sveriges befolkning var 2009 9,3 miljoner, Finlands 5,4 miljoner. Antalet apotek            

och dess utveckling måste således ställas i relation till befolkningen för att vara jämförbar och               

tillgängligheten kunna mätas. Det kontrafaktiska scenariot, Sverige utan omreglering är          

därför beräknat utifrån nivån i Sverige 2009 med applikation av Finlands utvecklingen av             

apotek per invånare mellan 2009 och 2017. Eftersom efterfrågan utvecklades parallellt mellan            

länderna innan såväl som efter omregleringen bör skillnaden i marknadsresultatet främst           

härstamma från konkurrensen som uppstod på marknaden. I figur 4, presenteras utvecklingen            

av antal apotek i Sverige med och utan omregleringen.  

 

Figur 4: Antal apotek med och utan omreglering 2009 och 2017  

 

Källa: Sveriges Apoteksförening och egna beräkningar 
 

År 2009 då omregleringen skedde fanns det i Sverige 929 apotek. År 2017, åtta år senare                

fanns det 1 412 apotek. Det totala antalet hade ökat med mer än 50 procent och det gick 7 167                    

personer per apotek, år 2009 var nivån 10 055. I ett Sverige där omregleringen inte skedde                

förväntas det totala antalet apotek ha ökat till 978, en ökning på knappt fem procent. Det                

skulle innebära att det gick 10 346 invånare per apotek. Omregleringen verkar således ha lett               

till att antalet apotek ökat både totalt och sett till antal per invånare.  
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Resultaten visar att det totala antalet apotek är 434 fler med en omreglerad marknad än med                

en reglerad, det innebär också att det går 3 179 färre invånare per apotek. Tillgängligheten               

anses utifrån denna aspekt ha ökat markant. 

 

Tabell 2: Antal apotek efter kommungrupp med och utan omreglering  

 2009 2013 

2017 

(Med) Förändring % 

2017 

(Utan) Förändring % 

Storstäder 130 222 242 112 86,2 141 11 8,5 

Förortskommun till 

storstad 104 167 197 93 89,4 113 9 8,7 

Större städer 284 409 451 167 58,8 301 17 6,0 

Förortskommun till 

större städer 28 37 44 16 57,1 30 2 7,1 

Pendlingskommuner 78 95 97 19 24,4 80 2 2,6 

Turism och 

näringskommuner 46 54 56 10 21,7 47 1 2,2 

Varuproducerande 

kommuner 100 117 122 22 22 102 2 2,0 

Glesbygdskommuner 32 32 32 0 0 32 0 0 

Kommuner i 

tätbefolkad region 79 116 119 40 50,6 83 4 5,1 

Kommuner i 

glesbefolkad region 43 54 52 9 20,9 44 1 2,3 

Totalt 924 1303 1412 488  973 49  

Källa: Sveriges apoteksförening 2018 och egna beräkningar 

Anm. Kommungruppsindelningen baseras på SKL:s definition från 2011. Sveriges apoteksförening          

branschrapport 2018 visar för kommunindelningen totalt 924 apotek 2009 men i alla andra fall 929 apotek, det                 

är troligtvis ett misstag från deras håll men vi framställer ändå informationen såsom den presenteras i                

rapporten, beräkningarna i tabellen baseras på de presenterade siffrorna men i resterande delar av uppsatsen               

utgår vi från 929 apotek 2009. 
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I tabell 2 framgår det att det mellan 2009 och 2017 tillkom 488 apotek när marknaden                

omreglerades och att det förväntas tillkommit 49 apotek utan omregleringen, tillskottet av            

apotek allokerades över landet enligt vad som presenteras i tabellen. Fördelningen i det             

kontrafaktiska scenariot är beräknat utifrån fördelningen på den omreglerade marknaden.  

 

Antal apotek hade ökat i samtliga områden förutom i glesbygdskommuner 2017. Det            

stämmer både för den omreglerade marknaden och den reglerade, ökningen var dock avsevärt             

mycket större i alla områden när marknaden omreglerades på grund av skillnaden i det totala               

tillskottet av apotek. Omregleringen genererade en positiv procentuell förändring av antal           

apotek i områdena mellan 20,9 och 89,4 procent. För marknaden som inte omreglerades låg              

förändringen mellan två och 8,7 procent.  

 

De största ökningarna skedde i storstäder, större städer och förortskommuner till storstad, de             

tre områden som är mest tätbefolkade. Att utvecklingen var koncentrerad till tätbefolkade            

områden var ett förväntat resultat då privata aktörer har större incitament än statliga att              

placera sig på orter där befolkningsantalet och således efterfrågan är större. Det statliga             

företaget tar förmodligen mer hänsyn till total samhällsnytta och har därför större incitament             

att placera sig i glesbygd än privata aktörer. Den hypotetiska fördelningen vid en reglerad              

marknad kan således förväntas vara en aning snedvriden. Den låga totala ökningen av apotek              

gör dock att effekten av en omfördelning skulle vara väldigt begränsad.  

 

Anmärkningsvärt är att majoriteten av den totala ökningen mellan 2009 och 2017 skedde             

mellan 2009 och 2013. I alla områden skedde över 50 procent av den totala ökningen fram till                 

2013, i många fall uppåt 80 procent. Kommuner i en glesbefolkad region var ett extremfall,               

där över 100 procent av den totala ökningen skedde fram till 2013. Det talar för att avtalen                 

mellan de företag som köpte apotekskluster och staten som upphörde 2013 hade en tydlig              

påverkan på tillgängligheten i de mest glesbefolkade områdena. Den intensiva utvecklingen           

de första åren efter omregleringen kan också vara ett symptom på ett så kallat “chicken race”.  

 

Antalet apotek förväntas ha ökat i nio utav tio områdesklassificeringar 2017 både när             

marknaden omreglerades och när den förblev reglerad. Ökningen förväntas dock vara mycket            

större i alla områden med omreglering, totalt mellan 18,9 och 80,7 procent större.  
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Tillskottet koncentrerades inte heller bara till tätbefolkade områden som regeringen befarade.           

Tillgängligheten utifrån denna aspekt har således ökat med omregleringen.  

 

Tabell 3: Genomsnittlig öppettid per vecka  

H/Vecka Sverige Finland 

2009 45  

2013 53 57 

2014 53 57 

2018 56,2  

Källa: Sveriges apoteksförening, Apteekkitieto 

 

Målet om tillgänglighet innefattar även ökade öppettider för apoteken. Uppgifterna om           

öppettider i Sverige innan omregleringen är tyvärr väldigt få, de om Finland än färre. I               

Sverige var apotek öppna i snitt 45 timmar per vecka 2009 vilket kan avläsas från tabell 3. I                  

Finland finns det endast rapporter om öppettider 2013 och 2014, då på 57 timmar i veckan.                

Innan omregleringen reglerades öppettimmar centralt av Apoteket AB vilket innebar att alla            

apotek hade samma öppettider. Finlands strikta regleringar av öppettider har på samma sätt             

inneburit en lika centraliserad och homogen situation. Förmågan att centralt kunna fatta ett             

beslut som sedan omfattar hela marknaden föranleder oss att tro att ett sådant beslut fattas               

sällan och då utifrån vad som anses vara en optimal nivå. Det tyder på att nivån konsekvent                 

skulle legat på 45 timmar i veckan i Sverige innan omregleringen, också att nivån i Finland                

inte skulle fluktuera, för de observerade åren kan vi notera att det stämmer.  

 

Utvecklingen av öppettimmar var positiv i Sverige efter omregleringen, de hade år 2018 ökat              

till 56,2 timmar i veckan, en förbättring med 11,2 timmar, den successiva förändringen             

framgår i tabell 3. Antalet söndagsöppna apotek hade också ökat från 154 till 541.              

Öppettiderna 2018 utan omregleringen förväntas vara oförändrade från nivån 2009 på 45            

timmar per vecka. Det stöds av resonemanget ovan att Apoteket AB bör ha valt en nivå de                 

ansåg optimal samt vid applicering av Finlands förändringstakt på noll procent. Utvecklingen            

var förväntad på grund av begränsningarna i apotekens möjliga differentieringsstrategier.  
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Den intensifierade konkurrensen skapade incitament för aktörerna att konkurrera genom          

tillgänglighet, utökade öppettider. Omregleringen har således lett till att tillgängligheten          

utifrån öppettimmar har ökat med totalt 11,2 timmar per vecka istället för att ligga på en                

oförändrad nivå utan omreglering. Tillgängligheten har ökat utifrån denna aspekt. 

6.2 Förbättrad service 

Målet om förbättrad service operationaliseras genom totala antalet farmaceuter, farmaceuter          

per apotek och direktexpedierng. Hur många farmaceuter som jobbar på apoteken utgör ett             

konkret mått för servicenivån på apotek, att kompetent personal finns på plats utgör en              

fundamental grund för att service i form av rådgivning skall kunna ges. Antal farmaceuter              

ökade stadigt i Sverige och Finland mellan 1999 och 2009, med undantag för ett stort bortfall                

på cirka 1000 farmaceuter i Sverige mellan 2008 och 2009, det framgår grafiskt i figur 5.                

Utvecklingen har varit parallell vilket stödjer vår tes om de underliggande           

marknadsstrukturernas effekt på resultatet. Det underbygger också en trovärdig applicering av           

Finlands utveckling efter 2009 på Sveriges nivå 2009 som det kontrafaktiska exemplet. Den             

initiala nivåskillnaden beror som tidigare till stor del på befolkningsskillnaden, eftersom           

utvecklingen av antal farmaceuter också står i förhållande till utveckling av antal apotek är              

det den utvecklingen, farmaceuter per apotek som utgör måttet för utveckling. 
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Figur 5: Antal farmaceuter i Sverige och Finland 1999 till 2009. 

 
Källa: Socialstyrelsen och Apteekkariliitto. 
 

Efter omregleringen 2009 fortsatte den positiva utvecklingen i Sverige, fram till 2015 hade             

antalet farmaceuter ökat med 667 stycken vilket innebar att det totalt fanns 6 354 farmaceuter               

på marknaden. Utvecklingen var trendmässigt bättre jämfört med tidigare år men på grund av              

det stora fallet från 2008 uppgick inte antalet till samma höga nivå som innan 2008. Samtidigt                

som antal farmaceuter ökade i en oförväntad snabb takt ökade antal apotek än snabbare vilket               

resulterade i en totalt negativ utveckling av antal farmaceuter per apotek. Nivån sjönk från i               

genomsnitt sju farmaceuter per apotek 2009 till fem 2015, utvecklingen framgår i figur 6.  

 

I Finland var trenden negativ efter 2009, i Sverige utan omreglering förväntas antalet             

farmaceuter således ha fallit till 5 398 vid 2015, en försämring med 289 farmaceuter. Antalet               

farmaceuter dividerat med det förväntade antalet apotek samma år leder till resultatet av sex              

farmaceuter per apotek. Det innebär en negativ utveckling jämfört med 2009 men en mindre              

försämring än vid den omreglerade marknaden. Hur de olika marknadernas resultat av            

farmaceuter i totala tal och per apotek skiljer sig framgår i figur 6.  

 

Resultaten visar att utvecklingen av antal farmaceuter per apotek skulle sjunkit både med och              

utan omregleringen, med omregleringen sjönk nivån till fem och utan till sex.  
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Det totala antalet farmaceuter ökade däremot med 956 farmaceuter efter omregleringen i            

jämförelse med den reglerade marknaden. Orsaken till den större försämringen av           

farmaceuter per apotek efter omregleringen beror således på att antal apotek ökade i en              

snabbare takt än antal farmaceuter. Resultatet är således tvetydigt, men faktum kvarstår att             

servicenivån utifrån vårt mått blev sämre efter omregleringen. Konkurrensen verkar således           

inte lyckats påverka servicenivå utifrån personal i den utsträckning som var förväntad. Om             

det beror på att utbudet av utbildade farmaceuter inte förmått öka snabbare än vad det gjort                

eller om aktörerna inte använt det som en viktig strategi är svårt att bedöma. Det faktum att                 

antalet farmaceuter ökade trendmässigt snabbare efter omregleringen föreslår att de första           

argumentet föreligger, det förklarar i så fall misslyckandet och föreslår att en positiv             

utveckling är att vänta.  

 

Figur 6: Antal farmaceuter i tusental och antal farmaceuter per apotek i Sverige, med och utan omreglering 

 
Källa: Socialstyrelsen och egna beräkningar 

 

Direktexpediering är ett annat tacksamt mått för service då det berättar i hur många fall som                

läkemedlet finns att tillgå direkt när konsumenten vill handla det i butik. Uppgifterna från              

innan omregleringen i Sverige är få och uppgifterna om Finland än mer selektiva. I figur 7                

framgår de uppgifter som finns att tillgå för relevanta år i länderna. Uppgifter om Sverige               

innan omregleringen finns för åren 2007 och 2009, mellan åren sker en negativ utveckling.              
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Om den är en del av en långtgående trend eller om nivån konsekvent fluktuerat mellan 93 och                 

96 procent är omöjligt att bedöma. I Finland finns bara uppgifter om 2014 och 2015,               

utvecklingen mellan åren är positiv och på en högre nivå av direktexpediering än vad som               

observerats för Sverige något år. De olika trenderna gör att det finns en motsägelse i att                

etablera Finlands utveckling på det kontrafaktiska scenariot.  

 

Utvecklingen konstateras vara positiv efter omregleringen i Sverige, efter att          

expedieringsgraden stått stilla på cirka 93-94 procent de första åren börjar den sedan öka och               

2018 noteras en direktexpediering på 95,6 procent. Nivån har således tydligt ökat från 2009              

och nästan återhämtat sig till 2007s rekordnivå på 95,8 procent. Utvecklingen i Sverige utan              

omregleringen beräknas utifrån Finlands utveckling för en konsekvent analys och resultatet           

visar sig rimligt. Expedieringsgraden förväntas då ligga på 94 procent 2018, det innebär en              

nivå mellan den för Sverige rekordhöga nivån 2007 och den rekordlåga nivån 2009. Under              

båda åren hade Apoteket AB förmåga att styra expedieringsgraden, att de med blandad             

framgång gjorde detta under de observerade åren föranleder oss att bedöma det troligt att              

nivån 2018 skulle kunna ligga på en nivå mellan vad dem tidigare åstadkommit. Service              

utifrån experideringsgrad bedöms således ha förbättrats mer efter omregleringen än utan.  

 

Figur 7: Direktexpediering Sverige och Finland 2007, 2009, 2014, 2015, 2018.  

 
Källa: Sveriges apoteksförening 
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6.3 Låga kostnader 

 

Målet om låga kostnader omfattar både de statliga utgifterna på läkemedel och priserna             

konsumenter möter i detaljhandeln. Detta skulle enligt propositionen uppnås av konkurrensen           

via prispress. De faktum att staten reglerar priserna på läkemedel och subventionerar en del              

av kostnaden försämrar dock förutsättningarna för prispress radikalt. Det betyder också att de             

själva har viss makt över marknadens resultat utifrån de två aspekterna. Målet            

operationaliseras genom totala- och per person kostnader för läkemedelssubventioner samt          

förändring av läkemedelspriser.  

 

Tabell 4: Betalning för läkemedel genom obligatoriska sjukförsäkringssystem och nationella hälsovårdstjänster           

(endast ambulerande vård). I Miljoner euro.  

 Sverige med Finland Sverige utan 

2017 2,013 1,378 2,469 

2009 1,950 1,142 1,950 

2005 1,873 0,917 1,873 

Källa: Efpia och egna beräkningar 

 

Sverige och Finlands statliga utgifter för läkemedel inom ramen för sjukförsäkringssystem           

och nationella hälsovårdstjänster framgår för åren 2005, 2009 och 2017 i tabell 4. Från              

tabellen går det att utläsa att Finlands kostnader konsekvent varit lägre vilket återigen knyter              

an till att de har en mindre befolkning. För en mer rättvisande jämförelse slås kostnaderna ut                

per person, detta finns för korresponderande år i figur 8. Skillnaden i kostnader beror utöver               

befolkningstalen på flera andra faktorer. Vi har tidigare talat för likheterna mellan systemen             

för subvention och prissättning, likheterna har viktiga implikationer för apotekens lika           

förutsättningar på marknaden men att nivåerna inte är identiska skapar skillnader i slutliga             

kostnader och pris. De liknande systemen och leverantörsförhållanden talar däremot för att            

utvecklingen av kostnader har möjlighet att vara parallell. Däremot finns det andra faktorer,             

andelen av försäljning som utgörs av generika och skillnader i parallellimport som talar för              

att kostnadsutvecklingen bör skilja sig åt. Andelen av läkemedelsförsäljningen som utgjorts           

av generika har exempelvis konsekvent legat på en högre nivå i Finland.  
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Sverige har i sin tur parallellimporterat en större andel av de läkemedel som har gått till                

försäljning. De få indikatorerna som finns är således tvetydiga och vilka precisa effekter             

faktorerna har på kostnaderna är omöjliga för oss inom ramen för uppsatsen att beräkna. 

 

Figur 8: Betalning för läkemedel genom obligatoriska sjukförsäkringssystem och nationella hälsovårdstjänster           

(endast ambulerande vård). Per invånare i Euro. 

 

Källa: Efpia och egna beräkningar 

 

En jämförelse mellan ländernas kostnadsutveckling utslaget per person visar att de skiljer sig             

åt. Kostnaderna ökar i båda länder mellan 2005 och 2009 men i olika takt, i Sverige med 0,96                  

procent och i Finland med 22,4 procent. Ökningen är större för totala kostnader i båda länder,                

fyra respektive 24 procent. Skillnaderna i utvecklingstakt och de tidigare nämnda faktorernas            

ospecificerade effekter på kostnadsförhållandet försvårar en trovärdig etablering av Finlands          

kostnadsutveckling på Sverige för det kontrafaktiska scenariot. Utvecklingen går dock åt           

samma håll om än i väldigt skild takt, vilket visar på ett positivt samband. Finlands               

utveckling mattas även av till en nästan en halverad takt mellan åren 2009 och 2017. För att                 

behålla en konsekvent analys och användning av metoden presenterar vi Sveriges utveckling            

utan omregleringen utifrån Finlands utveckling av kostnader per person åren efter           

omregleringen. Resultaten bör dock bedömas med försiktighet. 
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I Sverige uppgick den totala kostnaden 2017 med omreglering till 2,013 miljoner euro,             

kostnaden per person var 0,199 euro. Utan omregleringen förväntas den totala kostnaden            

uppgå till 2,469 miljoner euro och 0,244 euro per person. Den totala kostnaden 2009 var               

1,950 miljoner euro vilket innebär att kostnaden förväntas öka både med och utan             

omregleringen, med tanke på att befolkningen också ökat mellan dessa år är det inte ett               

förvånande resultat. Den totala kostnaden förväntas dock vara 0,289 miljoner euro högre om             

omregleringen inte sker. Kostnaden per person var 0,209 euro 2009, det innebär att denna              

kostnad förväntas sjunka med omregleringen och öka utan. Resultaten framgår grafiskt i figur             

8. 

 

Figur 9: Harmonized index of consumer prices, Årsmedeltal 

 
 Källa: Economic research, Fred 
 

Låga kostnader för konsumenten skulle uppstå genom prispress orsakad av konkurrens. I            

Sverige fanns det ingen konkurrens innan omregleringen och i hög utsträckning efter. I             

Finland fanns det måttlig konkurrens över hela den observerade tidsperioden på grund av             

dess hårda licensregleringar. Det har i tidigare avsnitt konstaterats att konsumenters förmåga            

att påverka priset är begränsad, om detta ändå skulle förekomma har vi genom den parallella               

utvecklingen av efterfrågan försäkrat att marknaderna påverkas i samma utsträckning.  
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Likheterna mellan marknaderna innan omregleringen gör det därför troligt att Sveriges priser            

skulle förändras i samma konkurrenshämmande takt som Finland utan omreglering, också att            

det främst är effekten av konkurrens som framgår om priserna skiljer sig mellan             

marknadsregleringarna i Sverige.  

 

I figur 9 framgår utvecklingen av läkemedelspriser i båda länder utifrån Eurostats            

harmoniserade läkemedelsprisindex (HICP) för åren 1999 till 2009. Utvecklingen var stadigt           

svagt positiv i Sverige över alla åren. I Finland var utvecklingen jämn med Sveriges fram till                

det tredje kvartalet 2002 då priserna ökade markant. Vid 2007 återgår priserna till en lägre               

nivå och de börjar återigen utvecklas på en mer stabil nivå, mer lik Sveriges, trots på en lite                  

högre nivå och mer fluktuerande. Nivåskillnaderna kan återigen ha att göra med de faktorer              

som nämndes påverka statliga kostnader.  

 

De två första åren efter omregleringen fortsatte index att öka i Sverige men från 2011 har det                 

successivt sjunkit. I Figur 10 framgår det att från en nivå på 103,8 enheter år 2009 har indexet                  

sjunkit till 95 år 2017, det innebär en förändring på 8,8 enheter. Sveriges utveckling utan               

omregleringen, speglad av utvecklingen som skedde i Finland korresponderade år var           

negativ, det innebär att indexet för en reglerad marknad landade på 97,3 enheter 2017.              

Priserna förväntades således sjunka i förhållande till 2009s nivå för båda regleringar.            

Förändringen var dock större med omregleringen än utan, skillnaden mellan de två            

regleringsformerna är 2,3 enheter. Detta innebär att priserna förväntas sjunka mer med            

omregleringen än utan. Det framgår av figur 10 nedan.  
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Figur 10. HICP index för Sverige, med och utan omreglering. 

 
 Källa: Eurostat och egna beräkningar. 
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7. Slutsats  

 
I inledningen presenteras bakgrunden för uppsatsens syfte, den splittrade uppfattningen av           

omregleringens konsekvenser. Syftet med uppsatsen blev således att undersöka om målen           

med omregleringen uppnåtts eller inte för att sedan bedöma om reformen varit lyckad eller ej.               

Målen bedöms utifrån en tregradig skala, uppfyllt, uppfyllt till viss grad eller ej uppfyllt.  

 

Ökad tillgänglighet - Uppfyllt 

Målet om tillgänglighet studerades utifrån tre aspekter: totala antalet apotek, deras allokering            

över landet och öppettider. Innan omregleringen, år 2009 fanns det i Sverige 929 apotek.              

Efter omregleringen ökade antalet och 2017 fanns det 1 412 apotek i landet, ifall              

omregleringen inte skett förväntas totalen 2017 istället vart 978. Omregleringen ökade           

beståndet med 483 apotek.. Antal apotek ökade i nio utav tio områdesklassifisceringar efter             

2009, både med och utan omreglering. På den omreglerade marknaden låg den procentuella             

ökningen i de olika områdena mellan 20,9 procent och 89,4 procent. För marknaden som inte               

omreglerades låg förändringen mellan två procent och 8,7 procent.  

Antal apotek ökade således med mellan 18,9 procent och 80,7 procentenheter mer när             

marknaden omreglerades. Efter omregleringen ökade även öppettiderna: dessa var 2018 i           

genomsnitt 56,2 timmar per vecka, för den reglerade marknaden förväntades de förbli            

oförändrade med öppet 45 timmar i veckan. Omregleringen genererade alltså en förbättring            

på 11,2 timmar. Tillgängligheten bedöms således ha ökat efter omregleringen utifrån alla tre             

aspekter och målet är uppfyllt.  

 

Ökad service - Uppfyllt till viss grad  

Målet om service studerades utifrån tre aspekter: totala antalet farmaceuter, antal farmaceuter            

per apotek och direktexpediering. Det totala antalet farmaceuter ökade med 667 efter            

omregleringen men skulle ha minskat med 289 om marknaden inte omreglerats. Den            

omreglerade marknaden genererade således en skillnad på totalt 956 farmaceuter. På den            

omreglerade marknaden ökade antalet apotek snabbare och antal farmaceuter per apotek           

sjönk således från sju till fem med omregleringen. Utan omreglering sjönk antalet            

farmaceuter per apotek till sex; försämringen berodde i detta fall på fallet av farmaceuter.              
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Marknaden som omreglerades försämrade således förhållandet med en farmaceut mer än           

marknaden som förblev reglerad. Direktexpedieringen utvecklades positivt efter        

omregleringen: 2018 var nivån av andelen direktexpedierade läkemedel 95,6 procent. Utan           

omreglering förväntades nivån ligga på 94 procent. Omregleringen genererade således en           

förbättring på 1,6 procentenheter. Målet om förbättrad service är uppfyllt utifrån två av tre              

aspekter, total ökning av antalet farmaceuter och direkt expediering men inte farmaceuter per             

apotek. Målet bedöms således vara delvis uppfyllt. 

 

Låga kostnader - Uppfyllt 

Målet om låga kostnader studeras utifrån tre aspekter: kostnader för statens           

läkemedelssubventioner, totalt och per person samt pris i detaljhandel. På marknaden där            

omregleringen genomfördes uppgick de statliga kostnaderna för läkemedel 2017 till 2,013           

miljoner euro, kostnaden per person var 0,199 euro. När omregleringen inte skedde förväntas             

den totala kostnaden 2017 uppgå till 2,469 miljoner euro och per person till 0,244 euro.  

De totala kostnaderna ökade således med 0,456 miljoner euro mindre med omregleringen och             

kostnader per person sjönk istället för att öka, skillnaden uppgick till 0,045 euro. Priset i               

detaljhandel studerades utifrån läkemedelsprisindex, efter omregleringen sjönk index från         

103,8 enheter år 2009 till 95 enheter år 2017. Ifall marknaden inte hade genomgått en               

omreglering förväntas indexvärdet istället vara 97,3 enheter år 2017. Priset förväntades falla            

med båda regleringsformer men fallet var 2,3 enheter större med omregleringen. Målet om             

låga kostnader bedöms således vara uppfyllt utifrån alla tre aspekter.  

 

Två av tre mål summeras som uppfyllda, det tredje delvis. Tillgängligheten har ökat och              

kostnaderna är låga, det tredje målet, bättre service är delvis uppfyllt. Med propositionens             

mål som referens och uppsatsens resultat som underlag bedömer vi omregleringen vara            

lyckad. 
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8. Kritik 

Resultaten som presenterats i slutsatsen är tydliga, marknadsresultatet med omregleringen          

jämförs med konkreta förslag på hur resultatet skulle varit i fallet då omregleringen inte              

skedde. Målen med omregleringen bedöms utifrån åtta av nio aspekter vara uppfyllda och             

reformen bedöms vara lyckad. Resultatet måste dock tolkas med bristerna i beaktning.  

 

Det kontrafaktiska scenariot är och kan inte utifrån metoden som använts vara en direkt              

spegling av verkligheten. Trots många likheter mellan Sverige och Finlands marknader är            

Finlands system inte en replika av Sverige innan omregleringen och de skiljer sig åt i               

speciellt två viktiga avseenden. Finlands marknad utgörs inte av ett monopol och det finns              

skillnader i prisregleringarna på detaljnivå. Genomförandet försvårades också av att          

informationen om apoteksmarknaderna visade sig i många fall vara restriktiv och selektiv,            

fallet var så i båda länder. Det innebar ett problem för insamlingen av information, för några                

granskade faktorer saknas data för att observera långtgående trender vilket innebär sämre            

tillförlitlighet till antaganden om parallell utveckling i Sverige och Finland. Det är svårt att              

bedöma om den större bristen på mer information om Finland främst berodde på             

språkbarriären eller om dokumentationen generellt sett är sämre. Metodens största problem           

och även vårt blev således de om den interna validiteten. Den uppvisar den naturliga bristen               

att det är omöjligt att konstruera en verklighet som inte existerar, men också utifrån delvis               

bristande information för att underbygga scenariot. Vi har hanterat validitetsproblemen          

genom att efterleva kraven för kontrafaktisk analys efter bästa förmåga och att marknaderna             

transparent studerats utifrån ett motiverat teoretiskt ramverk. Den transparenta         

framställningen försäkrar enligt vår mening att läsaren har presenterats med tillräckligt           

underlag för att tolka resultatet med både tillförlitlighet och brister i åtanke.  
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