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Abstract 

1 st of July 2009 the Swedish pharmacy market was deregulated, which meant that 

the state monopoly lost its market power in favor for private actors. The background 

to this deregulation was to increase the accessibility to pharmaceuticals. It is of 

interest to see if this goal has been reached. 

The purpose of this paper is to investigate the physical location of pharmacies. A 

study of the location of Swedish pharmacies has been completed, with regard to 

geographical and strategic features such as in which area of the country the 

pharmacies is located, other market players, the size of the community and other 

nearby facilities. 

From the empirical study it has emerged that the number of pharmacies has 

increased largely since the market was deregulated. The biggest increase has been in 

the southern parts of the country and also in bigger cities. Only 3 % of the 

pharmacies have chosen to locate in a county that previously didn’t have a 

pharmacy. The outcome is not socioeconomically optimal if only including 

pharmacies (excludes pharmacy attorneys) in the model, seen from the perspective to 

minimize society’s costs from transportation to a pharmacy.  This is because too few 

pharmacies have located in the northern parts of Sweden. If we extend the model to 

also include the pharmacy attorneys, the result changes, since this solves the problem 

with pharmacy-covering in rural areas. Whether the pharmacy attorney gives the 

same amount of service as a pharmacy manned with a pharmacist can be discussed. 

The location categories that have increased the most in absolute values are centrum 

större centralort, förort and also köpcentrum. If we instead look at the percentage 

change, the largest increases have been for the categories mataffär and köpcentrum. 

The last mentioned categories were before the deregulation of the market relatively 

unusual, but is from the point of view of profit making enterprises a good strategic 

location.  

Keywords: Pharmacy, location, accessibility, deregulation, cost of transportation. 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2009 omreglerades den svenska apoteksmarknaden, vilket innebar att det 

statliga monopolet avskaffades till fördel för privata apoteksaktörer. Anledningen till 

denna omreglering var bland annat att öka tillgängligheten till läkemedel. Det är av 

intresse att undersöka om detta mål har uppfyllts i önskvärd utsträckning.  

Syftet för uppsatsen ligger i att undersöka den fysiska lokaliseringen av apotek. En 

studie av lokaliseringen för Sveriges apotek har genomförts, där hänsyn tagits till 

geografiska och strategiska inslag såsom exempelvis i vilken del av landet apoteket 

finns lokaliserat, andra aktörer på platsen, ortens storlek samt andra närliggande 

faciliteter.  

Från den empiriska studien har framkommit att antalet apotek ökat stort sedan 

omregleringen. Den största ökningen har skett i den södra delen av landet samt i 

större städer. Endast 3 % av apoteken har lokaliserat sig på en ort där apotek tidigare 

helt saknades. Utfallet är inte samhällsekonomiskt optimalt om man endast 

inkluderar apotek i modellen (exkluderar apoteksombud), betraktat utifrån att 

minimera samhällets kostnader för transport till ett apotek. Detta beror på att för få 

apotek lokaliserat sig i den norra delen av Sverige. Resultatet ändras dock om 

apoteksombuden räknas in i modellen, då dessa löser problem med apotekstäckning 

i glesbygd. Huruvida ett apoteksombud ger samma service som ett apotek bemannat 

med en farmacevt kan diskuteras. 

De lokaliseringskategorier som i absoluta tal ökat mest är centrum större centralort, 

förort samt köpcentrum. Om man istället ser till den procentuella ökningen så är det 

kategorierna mataffär och köpcentrum som ligger i topp. De sistnämnda kategorierna 

var före omregleringen relativt ovanliga, men ses av vinstdrivande apoteksaktörer 

som lönsamma strategiska lokaliseringsval. 

Nyckelord: Apotek, lokalisering, tillgänglighet, omreglering, transportkostnad. 
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1. Inledning 

Den 1 juli 2009 trädde en ny lag gällande omreglering av den svenska 

apoteksmarknaden i kraft, en konsekvens av detta var att Apoteket AB förlorade sin 

ställning som ensam aktör på marknaden.1 Numera finns det möjlighet för vem som 

helst att starta eget öppenvårdsapotek så länge man uppfyller de krav som ställs från 

läkemedelsverket och andra myndigheter.2 Före omregleringen kännetecknades det 

statliga apoteksmonopolet av ett högt antal invånare per apotek i jämförelse med 

andra europeiska länder samt begränsade öppettider. Syftet med omregleringen var 

därför, enligt proposition 2008/09:145 att uppnå en ökad effektivitet, mångfald och 

produktkvalitet. Ett av målen var exempelvis att öka tillgängligheten av 

apoteksprodukter för svenska konsumenter, samtidigt som kvalitén och säkerheten 

bibehölls. Med tillgänglighet till läkemedel avses exempelvis antal apotek på 

marknaden, öppettider, personalstyrka och tillgång till olika försäljningskanaler på 

marknaden. Detta tillgänglighetsbegrepp innefattar även öppenvårdsapotekens 

placering i storstad och glesbygd.3 

Grunden till beslutet om att omreglera den svenska apoteksmarknaden ligger i 

klassisk mikroteori där effektivitet och samhällsekonomiskt optimal kvantitet 

uppnås genom en marknad fri från regleringar. När marknader släpps fria kan man 

förvänta sig ett ökat utbud och lägre priser. Apoteksmarknaden blev dock knappast 

fri, bara mindre reglerad än tidigare. Den tidigare regleringen hindrade Apoteket AB 

att utöva sin monopolmakt fullt ut i form av exempelvis en statligt bestämd 

handelsmarginal på apoteksprodukter.4 

Fram till den 17 februari 2012 hade antalet apotek i Sverige ökat med 391 st. sedan 

omregleringen trädde i kraft, vilket motsvarar en ökning med 42,5 %.5 (Senast kända 

siffra gällande godkända apotek).  Också öppettiderna hade ökat dramatiskt, ett 

nyetablerat apotek hade ofta öppet samma antal timmar som två apotek hade före 

                                                           
1
 FASS (2012). 

2
 Läkemedelsverket (2012a). 

3
 Socialdepartementet (2009). s. 182-183. 

4
 Ibid., s. 75. 

5
 Läkemedelsverket (2012b). 

   Egen beräkning. 
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omregleringen.6 Ur denna aspekt verkar propositionen ha uppnått önskat resultat. 

Vad det gäller lokaliseringen av dessa nyöppnade apotek finns det inga fullständiga 

uppgifter. Konkurrensverket anger exempel på kommuner där apotek saknades före 

omregleringen, men där nyetablering nu har skett. Hur många kommuner som 

fortfarande saknar apotek anges ej. 7  Om propositionens mål om ökad tillgänglighet 

ska vara uppfyllt krävs att nya apotek etableras även i mindre samhällen och i 

glesbygd. Av företagsekonomiska skäl lokaliserar sig företag framförallt på större 

orter, eftersom en större kundkrets då nås. Före omregleringen fanns det många orter 

där apoteksombud helt skulle saknas om hänsyn endast togs till lönsamheten av 

läkemedelsförsäljningen. När marknaden omreglerades försvann Apoteket AB:s 

skyldighet att genom ett rikstäckande apotekssystem stå för läkemedelsförsörjningen 

i Sverige.8 Behovet av läkemedel på marknaden tillgodoses idag istället av privata 

apoteksaktörer. 

1.1. Problemdiskussion 

Som ovan nämnts har antalet apotek på den svenska apoteksmarknaden ökat efter 

att marknaden omreglerats, men det saknas fortfarande uppgifter om hur 

lokaliseringen av apotek ser ut jämfört med före omregleringen. Även om antalet 

apotek totalt sett har ökat, återstår frågan om lokalisering har skett på platser som 

tidigare saknade apotek. Har ny lokalisering skett på ett sätt som ökat 

tillgängligheten för konsumenten? Har transportkostnaderna för samhället ökat? I 

dagsläget har det gått ca 2,5 år sedan omregleringen trädde i kraft och en analys av 

lokaliseringen på marknaden kan genomföras då effekterna nu kan ses som 

långvariga.  

Enligt en studie från 2008 uppger en majoritet av konsumenterna att det största 

problemet hos Apoteket AB är långa väntetider vid receptexpediering. 9 Det borde 

därav finnas stor möjlighet till ökad nytta vid etablering av ytterligare 

apoteksverksamhet i Sverige, både på platser där apotek redan existerar samt på nya 

                                                           
6
 Sveriges Apoteksförening (2011), s.17. 

7
 Konkurrensverket (2010), s. 28. 

8
 Ibid., s. 21. 

9
 Anell A (2005). 
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orter. Utgångspunkten i fortsatt resonemang är dock att ett apotek på en ort som 

tidigare helt saknade apotek ger större nytta än ytterligare en etablering i ett redan 

apotekstätt område. Var lokalisering av nya apotek sker blir då viktig för hur stor 

nyttoökningen för konsumenten av apoteksprodukter blir.  

Detta problem är därmed intressant att analysera ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, både med tanke på konsumenters nytta samt samhällets totala kostnader 

för transport till ett apotek.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera skillnader i lokalisering på den svenska 

apoteksmarknaden före respektive efter omregleringen, med fokus på följande 

problemställningar; 

 Analysera tillgängligheten av apotek på marknaden med avseende på fysisk 

lokalisering. 

 Analysera nyetableringen av apotek ur ett samhällsekonomiskt 

lönsamhetsperspektiv, med betoning på att minimera samhällets 

transportkostnader.  

 Jämföra utvecklingen på den svenska marknaden med de övriga nordiska 

apoteksmarknaderna. 

1.3. Avgränsning 

Ordet ”tillgänglighet” kommer i fortsatt text avse tillgänglighet i form av antal 

apotek på den svenska marknaden, samt hur lokaliseringen av dessa apotek ser ut. 

Vi är medvetna om att det finns andra åtgärder än nyetablering av apotek som ökar 

tillgängligheten för konsumenten, såsom längre öppettider och/eller mer personal, 

vilket också anges i proposition 2008/09:145 kapitel 8 ”tillgänglighet”. Grunden till 

vårt val av definition ligger i vårt syfte att analysera den fysiska lokaliseringen av 

apotek. Av denna anledning utelämnar vi exempelvis internetverksamheten 

eftersom denna inte har anknytning till någon fysisk lokalisering. Med 

formuleringen ”apotek” åsyftas i fortsatt text verksamhet där tillstånd att sälja 

receptbelagd medicin beviljats samt att en farmacevt finns tillgänglig i verksamheten. 
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En del icke receptbelagd medicin säljs sedan den 1 november 2009 på andra 

försäljningsställen än apotek, såsom exempelvis mataffärer.10 Denna del av 

omregleringen tas ej med i uppsatsen på grund av att tillstånd för försäljning av 

receptbelagda läkemedel saknas hos dessa aktörer. Dessutom har de så kallade 

apoteksombuden delvis utelämnats i uppsatsen då de inte räknas som ett fullservice-

apotek då det saknas farmacevter på plats i verksamheten. Sortimentet hos 

apoteksombuden kan variera. Av denna anledning ser vi inte att apoteksombuden 

kan erbjuda samma utbud och service som ett fullservice-apotek. Dessa ombud har 

dock inkluderats vid beräkning av samhällsekonomiskt optimal fördelning av 

apotek, då modellen annars skulle bli snedvriden. 

För att få en mer utförlig analys gällande utvecklingen på marknaden vill vi även 

jämföra den svenska apoteksmarknaden med hur utvecklingen ser ut på liknande 

marknader. Vi anser att Nordens länder har politiska och konkurrensmässiga 

förutsättningar som liknar de som råder på den svenska marknaden i stort och 

jämförelsen kommer därför att ske mot Island, Danmark, Norge och Finland.  

1.4. Forskningsbidrag 

Som ovan nämnt kan apotekslokaliseringen ge olika nytta för konsumenten 

beroende på hur nyetableringen av apotek ser ut. Skulle det visa sig att 

lokaliseringen inte sker i önskvärd utsträckning i glesbygd jämfört med större 

samhällen, finns det möjlighet till förbättring av tillgängligheten. Före omregleringen 

hade Apoteket AB ansvaret för att ha ett rikstäckande apoteksnätverk. Ett regelverk 

finns även idag för de privata apoteksaktörerna som inte får lägga ner 

apoteksverksamhet om det innebär att kommunen därmed helt skulle sakna apotek, 

men detta avtal löper ut i juli 2012, vilket skapar en oro för vad som sedan kommer 

att ske på marknaden.11 Dessutom finns det inga bestämmelser för hur nyetablering 

av apotek skall ske. Eventuellt skulle den samhällsekonomiska effektiviteten och 

tillgängligheten kunna förbättras genom att ett regelverk för etableringen av nya 

                                                           
10

 Läkemedelsverket (2010a).  
11

 Socialutskottet (2011), s.11. 
    Aftonbladet (2012). 
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apotek utvecklas. Exakt hur detta regelverk skulle kunna se ut ligger inte inom 

ramen för denna studie, utan bidraget ligger i att möjligheten till förändring påvisas. 

1.5. Tidigare forskning 

Beträffande omregleringen av den svenska apoteksmarknaden finns det vad vi har 

kunnat finna, inte någon tidigare forskning. En del av förklaringen till detta kan ligga 

i att omregleringen skedde nyligen, 1 juli 2009, och det bör passera en viss tid innan 

det är värt att utvärdera en sådan reform. Däremot finns det forskning gällande 

omregleringar i andra länder, varav forskningen om våra nordiska grannländer får 

ses som de mest intressanta på området, då marknadsklimatet i dessa länder liknar 

det vi har i Sverige. I den forskning som gjorts fokuseras det på utveckling av utbud, 

priskonkurrens, tillgänglighet och kompetens på marknaden. I en artikel från 2005 

framkom att antalet kommuner utan apotek endast har minskat marginellt på den 

norska apoteksmarknaden efter det att reformen infördes år 2001 och fram till år 

200312.  

Vad det gäller fokus på lokalisering av apotek finns inte heller någon tidigare 

forskning. Generell teoretisk forskning om hur företag väljer att lokalisera sig på en 

marknad finns det däremot gott om och det är dessa lokaliseringsteorier som vi 

ämnar utnyttja i vår analys av apoteksmarknaden.  

1.6. Genomförande 

I uppsatsens inledningsskede har en litteraturstudie genomförts gällande 

förutsättningarna på apoteksmarknaden före respektive efter omregleringen, för att 

på så sätt skapa en grundläggande förståelse för hur apoteksmarknaden fungerar. 

Därefter har en utvärdering av vilka lokaliseringsteorier som är relevanta för 

apoteksmarknaden och därmed lämpar sig bäst för vår analys gjorts. I dessa 

modeller har vi identifierat orimliga förutsättningar och antaganden, varpå vi därför 

har bearbetat och utvecklat modellerna för att passa bättre till rådande 

förutsättningar på apoteksmarknaden. Vi har bland annat utvecklat en modell för att 

visa hur apoteken i Sverige bör vara fördelade mellan norr och söder för att uppnå 

lägsta transportkostnad för samhället som helhet. 

                                                           
12

Anell A (2005). 
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Nästa steg i arbetet var att kartlägga antalet apotek och hur lokaliseringen av dessa 

har förändrats. Vi har valt att kategorisera apoteken efter egen indelning för att 

skapa en djupare förståelse av vad det är för yttre faktorer i omgivningen som 

påverkar lokaliseringsbeslutet hos enskilda apotek. Datamaterialet, bestående av 

totalt drygt 2000 apotek som fanns före respektive efter omregleringen, har med 

hjälp av sin adress och kartor över närområdet klassificerats i lämplig kategori. Detta 

arbete har utförts med hjälp av tjänsten Google Maps. Exempelvis har andra företag i 

omgivningen beaktats. Allt arbete har utförts manuellt. Vidare har informationen 

sammanställts till tabeller uppdelade på län, kommun, aktör med mera för att 

underlätta för efterföljande analys.  

Efter avslutandet av datainsamling och bearbetningen av data har valda 

lokaliseringsteorier applicerats på apoteksmarknaden varigenom analys och slutsats 

har skapats.  

1.7. Källkritik 

Då omregleringen är ett resultat av ett statligt beslut skulle det kunna finnas en vilja, 

från staten, att framställa saker i ett bättre ljus än vad som egentligen föreligger. 

Detta ser vi inte som något problem då alla skrifter och uppgifter granskats kritiskt 

samt att en ansträngning gjorts för att hitta uppgifter som tyder på resultat i samma 

riktning, från flera håll.  

Till viss del ligger fokus för teorier kring lokalisering på tillverkande företag. Apotek 

klassas inte som ett tillverkande företag utan är endast återförsäljare av varor, vilket 

gör att en del teorier har anpassats för att kunna tillämpas i uppsatsen. Detta innebär 

att de slutsatser som dras inom ramen för denna uppsats ej behöver gälla för det 

generella fallet. Eftersom uppsatsen fokuserar på apoteksmarknaden ser författarna 

detta inte som något problem då ambitionen inte är att dra slutsatserna längre än för 

den aktuella marknaden.  
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1.8. Metodkritik 

Vad gäller kartläggning av apotekens fysiska lokalisering så har detta genomförts 

med en egen kategorisering av apoteken på marknaden, för att på så sätt få ut så 

mycket information som möjligt ur det givna datamaterialet. Detta är inte den enda 

tänkbara metoden för att göra en sådan kartläggning, exempelvis skulle en 

kartläggning av enskilda apotek och avstånden mellan dessa kunna genomföras för 

varje län i Sverige. Anledningen till att detta valts bort är att en sådan åtgärd skulle ta 

oerhört mycket tid i anspråk, vilket tidsramen för denna uppsats inte tillåter. Det 

finns fler tänkbara alternativa metoder, men givet för vårt valda tillvägagångssätt är 

att det är denna metod vi bedömt som mest användbar utifrån de förutsättningar 

som finns för uppsatsen. 

Valet att utesluta apoteksombuden i uppsatsen kan diskuteras, då detta påverkar 

resonemang gällande tillgång till läkemedel i glesbygd. Uppsatsen syftar dock i 

första hand till att kartlägga tillgängligheten av fullservice-apotek, det vill säga ett 

apotek där en farmacevt finns tillgänglig. Ombuden har inkluderats vid beräkning 

av samhällsekonomiskt optimal fördelning av apotek. Vidare diskussioner kring 

apoteksombuden återfinns analysen i kapitel 5.  

Beträffande det vanligt förekommande måttet invånare per apotek är detta ett mått 

som inte är rättvisande för uppsatsens syfte.  Detta innefattar bland annat på att 

undersöka avstånd till apotek, något detta mått inte tar hänsyn till.  Detta diskuteras 

också mer ingående i kapitel 5.  

Vissa fel har förekommit i den empiri vi tagit del av från offentliga myndigheter och 

andra organisationer. De enklare fel vi har funnit, så som städer i fel län etc. i 

apoteksregister har ändrats. Vissa fel kan kvarstå då vårt syfte inte är att hitta fel i det 

material vi har blivit givna, men dessa är av liten betydelse då det endast handlar om 

små fel som exempelvis ett apotek som hamnat i fel kommun eller län, vilket därmed 

inte påverkar uppsatsens trovärdighet.  
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2. Apoteksmarknaden 

2.1. Marknadens utformning före omregleringen 

2.1.1. Apoteket AB:s historia 

Grunden till Apoteket AB, lades då riksdagen i samråd med den dåvarande 

apotekarsocieteten år 1970 fattade beslut att bilda det statligt ägda 

Apoteksbolaget(numera Apoteket AB). Ett år senare införlivades samtliga apoteks- 

och distriktslaboratorier i företaget. Innebörden av beslutet var att Apoteket AB som 

ensam aktör på marknaden fick i uppgift att tillgodose läkemedelsförsörjningen i 

Sverige, vilket i praktiken betydde att ett monopol på detaljhandeln med läkemedel 

hade bildats.13 Det svenska apoteksmonopolet var verksamt fram till omregleringen 

av apoteksmarknaden den 1 juli 2009. 

2.1.2. Apoteket AB och det statliga uppdraget 

Apoteket AB fick i samband med bildandet i uppdrag av regeringen att tillgodose 

läkemedelsförsörjningen i Sverige och bedriva detaljhandel med läkemedel. Detta 

reglerades i ett avtal mellan regeringen och Apoteket AB där Apoteket AB:s 

åtaganden angavs. I Tillkännagivande (2005:630) om avtalet mellan regeringen och 

Apoteket AB, avsnitt 2 punkt D, angavs att Apoteket AB hade som uppgift att 

disponera ett rikstäckande system för detaljhandeln med läkemedel i Sverige. Detta 

innebar att lokala apotek skulle finnas i hela landet samt att kompletterande 

distributionskanaler såsom exempelvis apoteksombud och elektronisk handel skulle 

finnas för att erbjuda en bättre tillgänglighet för konsumenten. I övrigt fattade 

Apoteket AB själva beslut om kompletterande kundkanaler och om var lokalisering 

av lokala apotek skulle ske. Dessa beslut skulle vara grundade på en samlad 

bedömning om en god läkemedelsförsörjning, servicemässiga antaganden och 

företagsekonomiska överväganden samt ske i samråd med vården, kommunen och 

handikappsorganisationer.14 

                                                           
13

 Eldh G (2009). 
14

 SFS (2005:630). 
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Exempel på andra åtaganden för Apoteket AB gällde exempelvis handelsmarginalen, 

vilken avsåg skillnaden mellan inköpspris och det pris som Apoteket AB fick ta ut 

från konsumenten vid läkemedelsförsäljning.15 

2.1.3. Utveckling av antal apotek före omregleringen  

Mellan år 1999 och 2006 minskade antalet apotek i Sverige med totalt 18 st. I 

glesbygden var antalet oförändrat, i tätortsnära landsbygd försvann 2 apotek och i 

tätort var samma siffra -16. Detta kan användas som en indikation på vart 

apoteksmarknaden var på väg före omregleringen.16 

2.2. Bakgrund till samt genomförande av omregleringen 

Den 1 juli 2009 trädde omregleringen av den svenska apoteksmarknaden i kraft, men 

förloppet sattes igång tidigare än så. Redan från den 1 mars 2008 blev det tillåtet att 

sälja receptfria nikotinläkemedel i handeln i Sverige. Vidare tillkom ”ökade 

möjligheter för vårdgivare att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom 

sjukhus” den 1 september 2008. Även efter omregleringen har det tillkommit en 

ändring på apoteksmarknaden, nämligen då det blev tillåtet att sälja vissa receptfria 

läkemedel utanför apotek den 1 november 2009.17 

2.2.1. Bakgrund till omregleringen 

Vid tidpunkten för skrivandet av proposition 2008/09:145 kännetecknades det svenska 

apoteksmonopolet i en internationell jämförelse av i genomsnitt få apotek per 

invånare och begränsade öppettider. Mot 10 000 personer per apotek i Sverige, var 

siffran för ett EU-land i genomsnitt 5000 invånare per apotek. Endast Danmark hade 

fler invånare per apotek. En undersökning gällande Apoteket AB från 2007 visar att 

det som de svenska konsumenterna var minst nöjda med hos bolaget var de långa 

väntetiderna vid receptexpediering. 18 

Med en omreglering av apoteksmarknaden ville man, enligt propositionen, uppnå en 

ökad effektivitet, mångfald och produktkvalitet, vilket genomförs via en mer 

                                                           
15

 SFS (2005:630).  
16

 Socialdepartementet (2009). s.67-74. 
17

 Konkurrensverket (2010), s. 19-23. 
18

 Socialdepartementet (2009), s. 75-77. 
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liberaliserad marknad. Vid en konkurrensutsättning av apoteksmarknaden kan man 

förvänta sig att priserna sjunker samtidigt som produktion och produktivitet ökar. 19 

2.2.2.  Apoteket omstrukturering AB(OAB) och Apoteket AB efter omregleringen 

Omregleringen innebar inte att Apoteket AB helt försvann från den svenska 

apoteksmarknaden utan de flesta av apoteken finns fortfarande kvar, fast en del av 

dessa i ny regi. Exempelvis var 616 av de apotekstillstånd som utfärdats fram till och 

med den 1 juli 2010 gällande apotek som överlåtits från Apoteket AB.20 Försäljningen 

av de statliga apoteken genomfördes genom att ett nytt bolag, Apoteket 

omstrukturering AB(OAB), bildades och tog över ägandet i Apoteket AB i juni 2008. I 

maj 2009 tillkännagav OAB att 466 av de 946 dåvarande apoteken skulle säljas till 

stora och medelstora aktörer samt att 150 av de kvarstående apoteken skulle föras 

över till det statliga småföretagarbolaget med enskilda entreprenörer som delägare i 

apoteken. De apotek som såldes från Apoteket AB bildade följande apoteksaktörer: 21 

 Apoteket Hjärtat (208 apotek) 

 Kronans Droghandel (171 apotek) 

 Medstop apotek (62 apotek) 

 Vårdapoteket (24 apotek) 

Försäljningen av apotek i samband med omregleringen resulterade i att Apoteket AB 

fick behålla 330 apotek. 22   

Under en övergångsperiod hade Apoteket AB fortfarande visst ansvar för att få den 

nya svenska apoteksmarknaden att fungera så som avsågs i proposition 2008/09:145. 

Detta avtal, SFS 2009:905, mellan staten och Apoteket AB upphävdes den 30 juni 

2010 genom tillkännagivande 2010:1063. I dagsläget gäller statens ägardirektiv för 

Apoteket Aktiebolag (publ.) som började gälla den 17 juni 2010, i vilket bolagets 

uppgifter anges. Här anges exempelvis i punkt 1e att bolaget skall ” ingå avtal med 

staten om apotekstäckning på motsvarande villkor som gäller enligt avtalen härom 

                                                           
19

 Socialdepartementet (2009), s. 75-77. 
20

 Läkemedelsverket (2010b). 
21

 Konkurrensverket (2010), s. 19-23. 
22

 Ibid., s. 23.  
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mellan Apoteket Omstrukturering Aktiebolag(numera Apoteksgruppen i Sverige 

Holding AB) och de övriga apoteksaktörer som förvärvat dotterbolag från bolaget". 23  

Vidare anges även i statens ägardirektiv att de 839 apoteksombud som fanns före 

omregleringen skall behållas, i de fall när detta anses befogat. Detta avtal gäller i 

dagsläget fram till 1 juli 2012. Apoteksombuden är Apoteket AB:s svar på 

problematiken med tillgänglighet till läkemedel i glesbygd. Idag finns 755 

apoteksombud, vilket innebär en minskning med 84 ombud sedan omregleringen 

genomfördes. Dessa ombud fungerar så att ett uttag på recept lämnas in en dag och 

beställs från ett av de tre Distansapoteken.24 Leveransen till apoteksombudet sker 

under natten och kunden kan nästkommande dag hämta ut sin medicin. I och med 

att apoteksombuden inte är en form av apotek med farmacevter att hantera 

läkemedel (denna kontroll görs istället på distansapoteken) kommer dessa inte att 

behandlas vidare i uppsatsen. Undantaget är stycket om samhällsekonomiskt 

optimal fördelning av apotek mellan norr och söder. Det är intressant att veta att 

dessa faktiskt finns samt hur många ombud det rör sig om, då detta påverkar 

tillgängligheten av läkemedel för konsumenten på marknaden. Socialutskottet vill 

förlänga avtalet gällande apoteksombuden och enligt uppgift ställer sig regeringen 

positivt till detta förslag. Frågan togs upp i riksdagen den 18 april 2012.25 

2.3. Aktörer och apotekstäckning på den omreglerade marknaden  

Den första nya apoteksaktören på den svenska marknaden startade sin verksamhet 

den 17 januari 2010, i egen regi och med egen butiksskyltning, vilket skedde i en 

lokal som tidigare tillhört Apoteket AB. Ett helt nytt apotek med fullskalig 

verksamhet, det vill säga med en ny aktör och i nya lokaler, öppnade den 2 februari 

2010.26 Det finns i dagsläget 1309 godkända apotek i Sverige. Av de 1309 apoteken 

ägs ca 80 % av de fyra största apoteksaktörerna på marknaden, nämligen Apoteket 

AB, Apoteket Hjärtat, Kronans Droghandel samt Apoteksgruppen 27. I slutet av 2010 

fanns det totalt 23 aktörer på den svenska apoteksmarknaden, varav 8 av dessa hade 

                                                           
23

 Apoteket AB (2010). 
24

 Ibid. 
25

 Dagens Nyheter (2012). 
26

 Konkurrensverket (2010) s. 23. 
27

 Sveriges Apoteksförening (2011b). 
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fler än 20 apotek vardera. Doc Morris var då den största aktör som ej hade köpt 

redan existerande apotek från apoteket AB. Vid denna tidpunkt fanns det 10 

apotekskedjor på den svenska marknaden samt 13 apotek med helt egna varumärken 

som drevs av privatpersoner. Sammantaget uppvisades det bland apoteksaktörerna 

en stor variation gällande storlek, ägande och organisation.28  

I samband med avyttringen av Apoteket AB slöts villkor mellan staten och privata 

aktörer för att säkerställa apotekstäckningen i landet. Detta resulterade i att drygt ett 

hundratal apotek i glesbygd inte får läggas ned av de nya apoteksaktörerna, givet att 

inte ett nytt apotek öppnats inom orten eller att antalet apotek sedan åtagandet har 

ökat. Detta innebär att apoteksaktörerna på marknaden har ett delat ansvar för 

apotekstäckningen. Dessa avtal gäller i 3 år, med möjlighet till förlängning mellan 

parterna.29  

I maj 2012 framkom att lönsamheten på ett flertal glesbygdsapotek är så pass låg att 

de riskerar nedläggning. Kronans droghandel har exempelvis 33 apotek som nu 

riskerar att avvecklas, de allra flesta av dem lokaliserade i Norrland. Genom de 

regler som fastställdes vid omregleringen 2009 så tvingas apoteken att ha öppet till 

och med mars 2013, men efter det finns inget som hindrar apotek med låg lönsamhet 

att läggas ned. 30 

2.4. Reglering på apoteksmarknaden idag 

2.4.1. Statlig myndighetskontroll 

Apoteksmarknaden kontrolleras och styrs idag av fyra statliga organisationer; 

Läkemedelsverket, Apotekens Service AB, Tand- och läkemedelsförmånsverket samt 

Datainspektionen. 31  

Läkemedelsverkets uppgift är att granska ansökningar och utfärda tillstånd för att få 

driva apotek. Ytterligare uppgifter hos myndigheten är att besluta om vilka 

                                                           
28

 Konkurrensverket (2010), s. 23.  
29

 Socialutskottet (2011), s. 11. 
30

 Aftonbladet (2012). 
    Kronans Droghandel (2012).  
31

 Läkemedelsverket (2010c). 
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läkemedel som är utbytbara med varandra, så kallade generiska läkemedel, vilket 

innebär att de har samma innehåll och ändamål.32 

Apotekens Service AB tillhandahåller IT-infrastruktur och vissa nationella IT-tjänster 

till alla apotek, på lika villkor. Detta innefattar tillgång till databaser, register och 

annan samhällsnyttig infrastruktur. Informationsöverföringen mellan apotek och 

Apotekens Service tjänster skall ske på ett korrekt och kvalitetssäkrat sätt. 33 

Tand- och läkemedelsförmånsverket sköter beslut gällande apotekens vinst på 

läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. Med handelsmarginalen avses 

skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris.34  Ett annat åtagande som 

ligger inom ramen för TLV:s verksamhet är att utöva tillsyn över 

apoteksmarknadens aktörer. Uppdraget är att se till att aktörerna följer de regler som 

gäller på marknaden, exempelvis innebär detta att se till så reglerna gällande 

generiska läkemedel efterföljs. Om brister hittas kan krav på att vidta åtgärder ställas 

på aktörerna. Vid en del ärenden kan TLV besluta om förbud, eventuellt i 

kombination med vite.35 

Datainspektionens uppgift är att se till att all känslig information gällande individers 

sjukdom och medicinering hanteras på ett varsamt och skyddat vis. 36   

2.4.2. Lag (2009:336) om handel med läkemedel 

I lag (2009:336) om handel med läkemedel finns bestämmelser om detaljhandel till 

konsument, partihandel med läkemedel samt sjukhusens läkemedelsförsörjning. Här 

anges att det endast är personer med tillstånd från läkemedelsverket som har rätt att 

bedriva apoteksverksamhet. De krav som skall uppfyllas är att den sökande skall 

uppvisa lämplighet i form av personliga och ekonomiska förhållanden samt att 

verksamheten skall bedrivas i lämpliga lokaler för ändamålet. Ett apotek är skyldigt 

att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel och varor som omfattas av lagen 

                                                           
32

 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2012a). 
33

 Apotekens Service (2009). 
34

 Tand- och läkemedelförmånsverket (2010).  
35

 Tand- och läkemedelförmånsverket (2012b). 
36

 Läkemedelsverket (2010c). 
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(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Minst en farmacevt skall finnas närvarande 

under hela öppethållandet och det skall finnas en läkemedelsansvarig till förfogande. 

I denna lag står även angivet vem som inte skall få tillstånd att bedriva 

apoteksverksamhet. Detta gäller bland annat den som bedriver yrkesmässig 

tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter, den som innehar godkännande för 

försäljning av läkemedel eller den som är behörig att förordna läkemedel. Det 

förstnämnda är för att förhindra vertikal integration på apoteksmarknaden, så som 

exempelvis har skett i stor utsträckning efter omregleringen på den norska 

marknaden. 37 

2.5. Apoteksmarknaden i övriga Norden 

De flesta länder i Europa har regleringar gällande detaljhandel med läkemedel. 

Reglerna gäller i huvudsak vem som får äga och bedriva apotek, exempelvis i 

Danmark, Cypern och Bulgarien är det endast farmacevter som har rätt att äga och 

bedriva apotek. I dessa länder finns även alternativa försäljningskanaler, såsom 

exempelvis försäljning av läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. I Norden 

är det två länder som hunnit före Sverige gällande liberalisering av 

apoteksmarknaden, nämligen Island 1996 följt av Norge 2001. Även Danmark har 

genomfört vissa reformer, om än inte av lika stor omfattning. Finland däremot har ej 

genomgått någon omreglering och har därmed fortfarande en hårt reglerad 

marknad. 38  För att kunna jämföra Sverige med den Nordiska marknaden där 

politiska och konkurrensmässiga förutsättningar kan anses vara någorlunda 

jämförbara, följer nu erfarenheter från våra grannländer.   

2.5.1. Island 

Den isländska apoteksmarknaden omreglerades år 1996, vilket gjorde att landet var 

först i norden med en liberalisering av denna marknad. Restriktionerna gällande 

äganderätt och konkurrens på marknaden lättades. I praktiken innebar detta att 

rätten att äga apotek nu blev fri samt att det blev tillåtet för samma ägare att ha mer 

än ett apotek. Tidigare var det endast farmacevter som hade rätt att äga apotek och 

                                                           
37

 Anell A (2005). 
38

 Socialdepartementet (2009) s. 62-67. 
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tillstånd för etablering krävdes från Hälsoministeriet. Fortfarande krävs dock att en 

utbildad farmacevt finns på plats, som personligen är ansvarig för tjänsterna som 

erbjuds på apoteket.39 Till skillnad från Sverige, där vissa receptfria läkemedel tillåts 

att säljas utanför apotek, måste all försäljning ske genom apotek på den isländska 

marknaden.40  

Det finns fortfarande en prisreglering på den isländska marknaden i form av ett 

statligt reglerat maxpris på receptbelagda läkemedel. Prissättningen på receptfria 

läkemedel är helt upp till den enskilda apoteksaktören. Tanken med lättnaden av 

prisregleringen var att konkurrensen skulle leda till att minska statliga subventioner 

till läkemedelsutgifter. Detta lyckades inte fullt ut då apoteken istället för att 

konkurrera genom ett lägre pris erbjöd rabatter direkt till kunderna i form av lägre 

delbetalningar, vilket gjorde att statliga subventioner och utgifter för läkemedel 

fortsatte att öka i en oförändrad takt.41 

Utfallet av omregleringen på den Isländska apoteksmarknaden har lett till en hög 

grad av horisontellt integrerade kedjor, vilket avser samarbetet mellan företag i 

samma led av förädlingskedjan såsom bildande av apotekskedjor. 42  Två aktörer står 

för nästan 90 procent av marknaden (2008).43 De två första åren efter omregleringen 

ökade antalet apotek på Island med 40 %. Ökningen var störst i Reykjavik-området 

(67 %) jämfört med andra mer glesbebyggda områden (17 %). Några år efter 

avregleringen avstannade ökningen av apotek nästan helt. I Reykjavik-området 

ökade fortfarande antalet apotek år 2004 men i en långsammare takt än tidigare, 

medan det i landsbygden skedde en minskning.44Det fanns år 2005 60 apotek på 

Island och apotekstätheten var 4900 invånare per apotek. 45 År 2008 hade antalet 

apotek sjunkit till 52, för att till årsslutet 2010 åter öka till 57 vilket ger en 

                                                           
39

 Socialdepartementet (2009), s. 65. 
40

 Anell A (2005). 
41

 Ibid. 
42

 Socialdepartementet (2009). 
    Nationalencyklopedin (2012). 
43

 Socialdepartementet (2009). 
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 Anell A (2005). 
45

 Icelandic Medicines Agency (2005), s. 17.  
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apotekstäthet på ca 5600 invånare per apotek. Detta kan jämföras med utvecklingen 

mellan 1989 och 2001, då antalet apotek ökade från 41 till 54. 46 

Studier visar på att befolkningen i glesbygden knappt märkt av omregleringarna, 

medan befolkningen i Reykjavik har upplevt en förbättrad tillgänglighet och 

förekomst av rabatter. 47  

2.5.2. Norge 

I Norge var förutsättningarna före omregleringen av apoteksmarknaden liknande de 

som gällde på Island före 1996. Det krävdes en farmacevt för att få äga apotek och 

etableringen reglerades genom att tillstånd söktes vid Helsedepartementet. Det fanns 

även statlig reglering av läkemedelspriser och all försäljning skulle ske genom 

apotek.48 

Den norska apoteksmarknaden omreglerades i mars 2001 och innebörden av detta 

var att det efter denna omreglering blev möjligt för vem som helst att starta 

apoteksverksamhet. Kravet är nu att det finns en ansvarig farmacevt som 

personligen tar på sig ansvaret för de apotekstjänster som erbjuds. Precis som på 

Island finns det fortfarande statlig prisreglering i form av ett maxpris som får tas ut 

för receptbelagda läkemedel samt att det nu är tillåtet att lämna kundrabatter.49 

Prissättningen på receptfria läkemedel har varit fri sedan år 1995.50 Sedan januari 

2003 är det även tillåtet att sälja läkemedel för rökavvänjning i butiker med ett 

speciellt tillstånd, det vill säga utanför apotek. Detsamma gäller för vissa receptfria 

läkemedel från och med november 2003.51  

Mellan januari 2001 och mars 2004 ökade antalet apotek i Norge med 128 stycken, 

vilket är en ökning med 32 %. Detta kan jämföras med en ökning på 71 apotek mellan 

1991 och 2000. Majoriteten av de nyöppnade apoteken lokaliserade sig i stadskärnor 

och köpcenter, men det fanns undantag till denna trend. Det fanns kommuner som 
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 Icelandic Medicines Agency (2010), s. 13. 
    Egen beräkning med uppgifter från Nationalencyklopedin(2012a). 
47

 Anell A (2001), s. 34. 
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före omregleringen helt saknade apotek, där nyetablering nu har skett. Totalt sett 

ökade dock tillgängligheten i landsbygden endast marginellt i inledningsskedet. Före 

omregleringen var det 210 av 434 kommuner som saknade apotek och i slutet av 2003 

hade denna siffra sjunkit till 200.52 Samma siffra för år 2010 är 180, så antalet 

kommuner med apotek har på senare år fortsatt att öka. Den sista december 2010 

fanns det 682 apotek i Norge, vilket är en ökning med 285 apotek sedan 

omregleringen 2001 och detta innebär att det går 7123 invånare per apotek.53 

Ökningen av apotek har de senaste åren varit konstant på ca 20-30 nyetableringar per 

år vilket indikerar en fortsatt ökning av antalet apotek på den norska marknaden.54  

I Norge har både den horisontella och vertikala integrationen ökat efter 

omregleringen av apoteksmarknaden. Vertikal integration avser samarbetet mellan 

aktörer som befinner sig i olika på varandra följande led inom en förädlingsprocess, 

såsom exempelvis tillverkare-grossist-återförsäljare som ägs av samma företag. 55 År 

2002 kontrollerade tre apoteksgrupper mer än 55 % av den totala marknaden i 

Norge.  Ingen enskild aktör är tillåten att ha en marknadsandel på mer än 40 %, 

eftersom detta skulle ha en negativ inverkan på konkurrenssituationen. I mars 2004 

hade marknadskoncentrationen ökat än mer och 97 % av alla apotek hade allianser 

med dessa tre apoteksgrupper, varav 77 % var genom full äganderätt. 56 I slutet av 

2010 ägde de tre största kedjorna ca 81 % av de norska apoteken.57 

2.5.3. Danmark 

På den danska marknaden krävs ett tillstånd för apotekare från regeringen för att 

bedriva apoteksverksamhet. Tillståndet gäller för att bedriva apotek inom ett visst 

geografiskt område. Apotekskedjor där apotek samarbetar och ägs centralt är ej 

tillåtna.  Ett enskilt apotek får dock ha flera försäljnings- och leveransställen bundet 

till sin verksamhet.58  
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Viss liberalisering av marknaden skedde år 2001 och det är numera möjligt för 

livsmedelsbutiker med flera att söka tillstånd för att sälja vissa receptfria läkemedel. 

Prissättningen för dessa läkemedel är fri och målsättningen om enhetliga priser 

gäller inte detta område. Vilka läkemedel som får säljas beslutas av 

Laegemiddelstyrelsen.59 Priserna på receptbelagda läkemedel är däremot statligt 

reglerade och dessa publiceras för allmänheten.60  

Ett viktigt mål är att uppnå en god tillgänglighet och enhetliga priser, vilket ska nås 

genom en omfördelning mellan apoteken. Detta innebär att apotek med en stor 

omsättning betalar en omsättningsavgift som sedan ger stöd till apotek med en liten 

omsättning. Omfördelningen har på senare år trappats ner och sedan 2010 är det 

endast apotek som ligger mer än 5 kilometer från närmsta konkurrent som skall 

kunna få finansiellt stöd.61  

Danmark är det land i Europa som har högst antal invånare per apotek och det fanns 

i slutet av 2010, 316 apotek i landet. 62 Detta motsvarar en apotekstäthet på ca 17200 

invånare per apotek.63 I motsats till Sverige finns det en långt tillbakagående negativ 

trend gällande utvecklingen av apotek. Mellan 2007 och 2010 har antalet 

moderapotek minskat från 247 till 229. Det totala antalet försäljningsställen av 

läkemedel har minskat från 1292 till 1242.64 Detta kan sättas i relation till att mellan 

1994-2000 minskade antalet moderapotek från 297 till 287.65 Danmark har under en 

längre tid haft en negativ trend på apoteksmarknaden. I april 2011 enades den 

danska regeringen, Dansk Folkeparti, Kristdemokraterna och Liberal Alliance om ett 

så kallat konkurrenspaket, i vilket det bland annat ingick en utredning av 

möjligheterna till en liberalisering av den danska apotekssektorn, som skall vara klar 

i april 2012.66 
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2.5.4. Finland 

På den finska marknaden har inga större omregleringar skett.  Apoteken är 

privatägda och kan endast ägas av en farmacevt. Det krävs också att man kan bevisa 

att det finns ett behov av fler apotek för att få lov att etablera ett nytt apotek på 

marknaden. När det finns plats för en ny apoteksaktör på marknaden så annonserar 

FIMEA (The Finnish Medicines Agency) ut detta och licens ges till den sökande som 

anses vara bäst lämpad att utföra uppgiften. En farmacevt får endast äga ett apotek 

och ha maximalt tre apoteksfilialer. Ett undantag från dessa regler finns för kedjan 

Universitetsapoteket, som ägs av Helsingfors Universitet.67 

Vid årsslutet 2010 fanns det totalt 812 apotek i Finland med tillstånd att lämna ut 

receptbelagd medicin, vilket motsvarar en apotekstäthet på 6600 invånare per 

apotek.68 Mellan år 1990 och 2000 ökade antalet apotek i Finland från 576 till 595. 

Denna ökning på 19 apotek kan jämföras med ökningen på 23 apotek mellan år 2000 

och 2010. Priserna på receptbelagda läkemedel är statligt reglerade och ska vara 

samma i samtliga landets kommuner. Inga rabatter är tillåtna.69  

Nikotinläkemedel får sedan 2006 säljas i vanliga mataffärer, på bensinstationer och i 

kiosker. Erfarenheten från denna lättnad på marknaden är att priserna för dessa 

läkemedel har sjunkit.70  

Apoteken på den finska marknaden är skyldiga att erbjuda det billigaste generiska 

läkemedlet som finns tillgängligt, vilket infördes på den finska apoteksmarknaden år 

2003. Detta har resulterat i stora besparingar. 71 

Enligt en rapport från 2008 är den finska apoteksmarknaden så hårt reglerad att 

ingen konkurrens mellan apoteksaktörer kan förekomma.72  
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3. Lokaliseringsteori 

3.1. Lokaliseringsteorins historia 

”Location theory analyses the use of a finite resource – space – by explicitly recognizing that 

economic activities consume space and are separated by costly distance.” 73 

Nationalekonomi brukar beskrivas som allokering av knappa resurser, inom 

lokaliseringsteorin är den begränsade resursen som ska fördelas yta. Företagen har 

en begränsad marknad att lokalisera sig på och tar hänsyn till vilken lokalisering som 

når störst andel konsumenter på marknaden.74 I lokaliseringsteorin ingår två viktiga 

områden; ekonomiska agenters lokaliseringsproblem samt hur marknadsområdet för 

dessa agenter skall bestämmas. Teorier kring lokalisering är inget nytt 

forskningsområde, men det är inte förrän på senare år som det har 

uppmärksammats. Det har blivit väl igenkänt att utrymme och lokalisering förser oss 

med användbara analogier som kan användas på många olika mikroekonomiska 

problem. 75 

De första klassiska lokaliseringsteorierna som uppkom är så kallade least cost theories, 

vilka fokuserar på utbuds-/kostnadssidan av lokaliseringsproblemet. Dessa klassiska 

lokaliseringsteorier var normativa och försökte hitta optimala lösningar på väl 

strukturerade problem.  På senare år har en rad olika grenar inom lokaliseringsteorin 

utvecklats som exempelvis regionalekonomi och ekonomisk geografi där man även 

ser till intäkts-/efterfrågesidan. Idag är lokaliseringsteorin mer beteendeinriktad och 

syftar till att analysera vad som ligger bakom företagens lokaliseringsbeslut. 76  

I denna uppsats kommer klassiska lokaliseringsteorier att användas då dessa ses som 

mest användbara i analysen av apoteksmarknaden, då en del i vårt syfte är att 

komma fram till en samhällsekonomiskt optimal lösning på ett strukturerat problem. 

För att öka förståelsen för kommande teorier, har vi valt att presentera en kort 

inledning till lokaliseringsfältet och dess uppkomst. 
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3.1.1. Klassisk lokaliseringsteori  

Least cost theories fokuserar på att styra användandet av land samt lokaliseringen av 

fabriker och industrier för att på så sätt uppnå minsta möjliga totalkostnad. Ett 

exempel på detta kan vara en fabrik som lokaliserar sig tätt intill råvaruleverantören, 

för att på detta sätt minska transportkostnaderna för inputs. Nackdelen med den här 

typen av teorier är att empiriska och teoretiska diskussioner tenderar att ignorera 

efterfrågesidan av lokaliseringsbeslutet eller anta att företag säljer sina varor på en 

marknad med perfekt konkurrens och därmed ignorera lokala monopol som 

geografisk lokalisering kan ge upphov till. Det läggs inte heller någon större vikt vid 

prissättningsstrategier som företag kan tänkas använda sig av gällande geografisk 

lokalisering.77  

Johann Heinrich von Thünen var en tysk nationalekonom och ses som 

lokaliseringsteoriernas fader78.  Hans teorier utgavs i boken, The Isolated State, 1826. 

Utgångspunkten är en isolerad stat, med en stor stad lokaliserad i mitten av en 

homogen slätt.  I och med att staden i mitten av slätten är den enda, är all annan 

kommunikation med yttervärlden omöjlig och denna står för försörjningen av alla 

tillverkade produkter till landsbygden.  Utifrån dessa förutsättningar försökte von 

Thünen simultant bestämma alla variabler i en ekonomi utifrån fullständiga 

konkurrensmarknader för varor, arbetskraft och mark. Fokus för forskningen låg på 

markhyror samt användandet av mark inom jordbrukssektorn i inlandsområdet.79   

Grunden till moderna industriella lokaliseringsteorier lades av Weber i början av 

1900-talet. Forskningen presenteras i Webers, Optimum location, där syftet är att 

bestämma den punkt där den totala kostnaden för transport av råvaror plus 

transport av den färdiga produkten till försäljningsstället minimeras. 80 

Christaller presenterade 1933 centralortsteorin, vilket är en teori kring städers 

uppbyggnad.  Centralortsteorin menar att städer och mindre orter inom en region 

förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att det i varje region finns en centralort 
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viktig för handel. Christaller var intresserad av att bestämma antal, storlek och 

spridning av städer och tätorter.81 Centralortsteorin vidareutvecklades under 1940-

talet av August Lösch. Lösch bidrog med att undersöka hur rumsliga, ekonomiska 

skillnader kan förekomma för jordbruk där råvarorna antogs vara homogent 

spridda. 82 

Den svenska nationalekonomen Tord Palander bidrog i mitten av 1900-talet till 

utvecklingen av lokaliseringsteorier genom sin forskning. Bidraget bestod av att 

koppla samman teorierna gällande industriell lokalisering och konventionell 

jämviktsteori83.  

Walter Isard ses idag som grundaren till så kallad regional science. Denna 

lokaliseringsgren försöker att se till alla aspekter av det ekonomiska landskapet, 

vilket leder till en mångfacetterad analys. Pengar, inkomst, befolkning och andra 

faktorer flödar mellan regioner och försök till att utveckla verktyg för en konsistent 

avgränsning av regionala ekonomier genomfördes.  Walter Isard bidrog därmed till 

att utveckla den industriella lokaliseringsteorin och den rumsliga analysen.84  

3.1.2. Modern lokaliseringsteori 

Det finns idag inte längre någon enhetlig lokaliseringsteori. Sedan 1960-talet har 

fokus för forskningen flyttats mot att bli mer beteendeinriktad och stor vikt har lagts 

vid att analysera de beslut som ligger bakom företagens strategier. Denna forskning 

visar på att egentliga lokaliseringsbeslut är sällsynta bland företagen och åtskilliga 

lokaliseringsmönster är därför oförutsedda konsekvenser av företagsbeslut om att 

exempelvis anpassa verksamheten till ändrade marknadsförhållanden. 85 

Idag uppfattas instabilitet och kriser som drivkrafter bakom utveckling och förnyelse 

till skillnad från äldre lokaliseringsteori då stabilitet och jämvikt sågs som idealiska 

förhållanden. I fokus står bland annat internationell konkurrens och industriell 

strukturomvandling. Informationsutbyte ses numera som ett viktigt inslag vid 
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företagens lokaliseringsbeslut, vilket bekräftas av koncentrationen av ett företags 

ledning till ett litet antal centra. Detta beror till stor del på att det finns ett ökat behov 

av direkt personkontakt som en följd av den kunskapsmässiga specialisering som 

idag finns på marknaden.86 

I den nya teoribildningen läggs vikt vid att produktions- och lokaliseringsbeslut för 

ett företag endast är temporära. Det är teknisk utveckling och rivalitet mellan företag 

som driver utvecklingen framåt och ändrar förutsättningarna på marknaden. När ett 

företag eller en produkt introduceras är hemmabasen viktig. Den bör innehålla 

kompetens, väl fungerande infrastruktur och service. Till stor del innebär detta att 

företag i detta skede befinner sig i storstadsregioner. En bra hemmabas tros öka den 

framtida konkurrensförmågan på längre avstånd. 87 

3.2. Lokalisering utifrån transportkostnad 

Om vi antar att alla företag producerar en homogen produkt till samma 

produktionskostnad och konsumenterna är indifferenta mellan säljarna, är det 

endast transportkostnaden som är relevant att beakta vid ett företags 

lokaliseringsbeslut. Dessa transportkostnader består både av kostnader för frakt av 

råvaror till företaget och frakt av den färdiga varan till konsumenten. (Denna 

kostnad kan falla på konsument eller producent). I många ekonomiska grenar väljer 

man att bortse från transportkostnader och helt enkelt anta att dessa är lika med noll, 

vilket forskare inom lokaliseringsteorin starkt har kritiserat. Dessa menar att det är 

transportkostnader som har störst påverkan på hur det ekonomiska landskapet ser 

ut. På senare år finns det dock forskare som exempelvis Cairncross (1997) som har 

hävdat att kostnaderna för transport har spelat ut sin roll då dessa ständigt minskar. 

Detta är en extrem åsikt och de mönster som finns i ekonomin stödjer ej detta 

påstående, varav vi finner modeller som behandlar kostnaderna för transport 

intressanta för apoteksmarknaden. 88 
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3.2.1. Hotellings gata 

Den kanske mest välkända teorin inom lokaliseringsgrenen av nationalekonomi är 

Hotellings gata. 1929 publierades Hotellings teorier i artikeln Stability in Competition. 

Utgångspunkten är en marknadsform någonstans mellan fullständig konkurrens och 

monopol, idag kallat monopolistisk konkurrens. Hotellings exempel är två företags 

lokalisering längs en gata, där konsumenterna är jämnt fördelade utefter denna. På 

ett bestämt avstånd från gatans två ändpunkter ligger varsin återförsäljare av varan, 

företag 1 och 2. Varje köpare av varan transporterar hem varan för en bestämd 

kostnad per avståndsenhet.  Produktionskostnaden för de båda företagen längs gatan 

antas vara noll och konsumenterna är indifferenta mellan de båda säljarna och ser 

endast till priset av varan plus transportkostnad. Dessa antaganden gör att val av 

lokalisering är det enda konkurrensmedel som företagen har att lita sig till. Ett 

ytterligare antagande är att efterfrågan för varan är helt oelastiskt, det vill säga att 

konsumenterna kommer att konsumera varan oavsett prisets storlek.89 

 Utifrån ovanstående förutsättningar får inte priset hos den ena säljaren överstiga 

den andra säljarens pris med mer än transportkostnaden mellan de två 

försäljningsställena. Skulle detta inträffa så kommer säljaren vars pris överstiger 

denna transportkostnad inte att sälja någonting alls och alla kunder tillfaller den 

andra säljaren. Poängen med att anpassa sin lokalisering blir för säljaren att själv nå 

så många kunder som möjligt, samtidigt som konkurrenten får färre. Detta leder, 

givet att företag 2 vet om företag 1:s position, att den bästa lokaliseringen är vägg i 

vägg med företag 1 mot den del av marknaden där störst kundunderlag finns. 

Konkurrenten tillämpar samma taktik, och förflyttar sig in emot mitten av gatan för 

att ta del av den större biten av marknaden. I jämviktsläget kommer de båda 

konkurrenterna att ligga vägg i vägg i mitten av gatan, ett läge där ingen annan 

långsiktig lokaliseringslösning ger fler kunder. Vid denna lokalisering uppfyller de 

två försäljarna kraven för en Nashjämvikt, det vill säga att inget av företagen har 
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något att tjäna på att ensam byta läge. Den enda möjligheten till att förbättra 

situationen ligger i att båda företagen väljer att omlokalisera sig. 90  

Hotellings gata kan även visas i en grafisk modell. A och B visar företagens 

lokalisering längs gatan, medan Pa och Pb är priserna på varan. Punkten x visar det 

läge där konsumentarena är indifferenta mellan de två försäljarna, det vill säga där 

det totala priset inklusive transportkostnaderna är detsamma från båda företagen. De 

konsumenter som befinner sig till vänster om x kommer att välja att köpa varan av 

säljare A och vice versa. 91 I figuren nedan visas ett läge i ojämvikt där företagen tar 

ut olika priser. 92

 

Figur 1, Hotellings gata i ojämvikt.  

Det slutliga läget visas av nedanstående figur där båda företagen har lokaliserat sig 

mitten av marknaden.  
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Figur 2, Hotellings gata i jämvikt.  

Hotelling diskuterar i sin artikel vad den mest samhällsekonomiskt optimala 

lokaliseringen av företagen är. Detta uppnås, givet de antaganden som görs i 

modellen, när de totala transportkostnaderna minimeras, vilket inträffar då företagen 

lokaliserar sig på 1:a respektive 3:e kvartilen av vägen. Matematiskt bevisas detta 

genom en integral och den genomsnittliga transportkostnaden kan då skrivas som 

½C(x2+X2+Y2+y2), där C är kostnaden per avståndsenhet och variablerna x, X, Y och 

y visar det längsta avstånd en konsument har till en återförsäljare. Detta uttryck 

minimeras då alla avstånd i figuren, som visas nedan, är lika stora eftersom summan 

av uttrycket x+X+Y+y är givet. Om fler företag läggs till i modellen kommer vi att få 

fler variabler att ta hänsyn till, men den samhällsekonomiskt optimala lokaliseringen 

är fortfarande då dessa är lika stora, givet att gatans längd har ett bestämt värde. 93 

 

Figur 3, Transportkostnaden utifrån Hotellings gata. 

I det samhällsekonomiskt optimala läget behöver ingen konsument färdas mer än ¼ 

av vägen för att komma till en återförsäljare. I det konkurrensmässiga läget då 
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företagen lokaliserar sig i mitten får vissa kunder färdas så långt som ½ vägen.94 

Bilden nedan visar det samhällsekonomiskt optimala läget. 

 

Figur 4, Det samhällsekonomiskt optimala läget utifrån Hotellings gata.  

Det finns två förutsättningar för att denna lokalisering ska vara den 

samhällsekonomiskt optimala. Det första är att företagen tar ut samma pris för varan, 

då detta leder till att konsumenterna väljer den återförsäljare som ligger närmast, 

eftersom detta ger lägsta totalkostnad för varan. Det andra antagandet är att 

konsumenterna bor jämnt fördelade längs gatan.95 

Hotellings teori för lokalisering är inte bara tillämpbar på fysisk lokalisering, utan 

även andra områden som att välja en ståndpunkt eller differentiera en produkt 

gentemot konkurrenterna. Detta kan gälla exempelvis politiska partier, som allt mer 

går emot en neutral ställning i mitten eller en tillverkare av cider som väljer att göra 

en dryck som är varken sur eller söt. I båda fallen handlar det om att anpassa sig så 

att man når så många kunder/väljare som möjligt genom att ”lokalisera” sig i mitten, 

även om lokaliseringen i det här fallet knappast är fysisk. Detta kallas också The 

principle of minimum differentiation. Hotellings teori har senare utvecklats av 

Chamberlin genom hans verk om monopolistisk konkurrens. 96 
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Eiselt och Laporte (1989) framför kritik gentemot Hotellings teori. Framför allt 

påpekar de att Hotelling bortser från att två konkurrenter lokaliserade intill varandra 

kommer ägna sig åt priskrig. De hänvisar till Bertrandmodellen, vilken menar att två 

aktörer med homogena varor kommer konkurrera med varandra genom pris. 

Därmed blir det för kostsamt för företagen att lokalisera sig tätt intill varandra och de 

väljer att lokalisera sig i en annan konstellation.97 

Lerner och Singer (1937) menar att det bör finnas ett maximalt pris som 

konsumenterna är beredda att betala för varan. När priset överstiger maxgränsen 

sjunker efterfrågan till noll. De anser att Hotellings antagande om att konsumenterna 

köper varan oavsett pris är orimligt i verkligheten. 98 

Ett av de största problemen med Hotellings modell uppmärksammades redan tidigt 

av Chamberlin. Chamberlin visade att när fler än två konkurrenter finns på 

marknaden kommer Hotellings modell inte att gälla. Istället lokaliserar sig två av 

firmorna på kvartilavstånd längs gatan, medan den tredje återfinns på en punkt 

mellan dessa två.99 Chamberlins teori är bara en som behandlar lokaliseringen av fler 

än två firmor. Lerner och Singer (1937) menar att lokaliseringen inte följer 

Chamberlins mönster. Istället kommer den tredje firman på marknaden ta de tidigare 

firmornas lokalisering som given, det vill säga, han antar att de inte kommer reagera 

på att han inkräktar på deras marknad. Den tredje firman lokaliserar sig sedan så 

nära centrum som möjligt, där de två redan existerande finns. En av dessa tre aktörer 

kommer nu finna att han är helt avklippt från marknaden i och med att han nu har 

en konkurrent på varje sida.  Det finns nu flera möjliga alternativ till jämviktsläge, 

beroende på om konkurrenterna ser läget som givet eller inte. De möjliga 

alternativen är att alla tre ligger kvar i centrum eller att gruppen bryts upp i två 

grupper med en respektive två firmor på var sida om centrum. 100 
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3.2.2. Generell utveckling av Hotellings modell 

Hotellings antagande om en helt oelastisk efterfrågan har i flera fall drivit forskare 

vidare inom området, för att kunna hitta en modell med mer generell tillämpbarhet. 

Smithies(1941) utgår i sin modell från en efterfrågan som är elastisk i varje punkt på 

marknaden, dvs. längs Hotellings gata. De konkurrenter som finns på marknaden 

skiljer sig i Smithies fall från Hotelling genom att Smithies menar att de två 

företagarna gör sina beslut gällande pris och lokalisering samtidigt som man 

förväntar sig en reaktion på dessa. 101 

I det, för uppsatsen mest aktuella fallet, fullständigt kvasi-samarbete, kommer de 

båda konkurrenterna att göra justeringar och anta att konkurrenten sätter ett pris lika 

med det han själv satt samt att han kommer välja en lokalisering som ligger på 

samma avstånd från motsatt ändpunkt som konkurrenten. Jämviktsläget för denna 

typ av strategi blir då detsamma som för en monopolist med två försäljningsställen, 

det vill säga en lokalisering på första respektive tredje kvartilen. Detta är på grund av 

att det inte finns några vinster med att invadera konkurrentens marknadsområde, i 

och med att en omlokalisering in mot mitten av gatan leder till att kunder förloras i 

de yttre delarna av gatan då efterfrågan inte längre är oelastisk. Vissa kunder 

kommer då anse att transportkostnaden blir för stor och väljer att inte konsumera 

varan alls. Dessutom vet företaget att om man förflyttar sig in emot mitten av gatan, 

så kommer konkurrenten göra detsamma, vilket leder till att inget av företagen 

kommer att kunna lokalisera sig på så sätt att de har tillgång till mer än halva 

marknaden vardera. Den stora skillnaden mellan en marknad med två konkurrenter 

och en monopolist med två försäljningsställen är enligt Smithies att det i fallet med 

konkurrenterna fokuseras på att få en marknadsandel större än 50 %, medan fokus 

hos ett monopol med två försäljningsställen ligger i att maximera vinsten på de båda 

marknadssegmenten.102  

Smithies teori kan kopplas till uppsatsen då omregleringen på marknaden har lett till 

ett skift från monopol till konkurrens. Paralleller kan dras till lokaliseringen, som 

enligt Smithies kommer se likadan ut, oavsett vilken av de två marknadsformerna vi 
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befinner oss i. För uppsatsens del innebär det att ingen förändring i lokalisering sker 

oavsett konkurrensmodell.103 

Den stora skillnaden mot Hotellings teori är som ovan nämnt antagandet om 

efterfrågeelasticiteten. I Smithies fall gäller inte längre antagandet om en helt 

oelastisk efterfrågekurva. Det kan vara av intresse att även ha med denna modell då 

vi faktiskt inte vet hur konsumentefterfrågan på marknaden ser ut och jämföra det 

verkliga utfallet med två olika modeller. En annan viktig skillnad är att man antar att 

företagen förväntar sig en reaktion från konkurrenten på de lokaliseringsbeslut som 

tas, vilket gör att en förflyttning in mot mitten är verkningslös. 

3.2.3. Motivering till val av Hotellings modell 

Som ovan nämnts har Hotellings modell fått utstå mycket kritik. Anledningen till att 

vi kommer att använda oss av denna modell är att vi anser att många av de 

antaganden som Hotelling gör trots allt stämmer bra överens med den svenska 

apoteksmarknaden. Det är en marknad med homogena produkter och apoteken är 

skyldiga att hålla ett visst minimisortiment, vilket gör att ett antagande om att det 

endast är transportkostnaden som avgör vart konsumenterna väljer att handla inte 

alls är orimligt. I de flesta fall skulle det vara orimligt att anta att efterfrågan för en 

vara skulle vara helt oelastisk, men när det handlar om läkemedel på recept är det en 

produkt som blivit utskriven av en läkare och inget som man egentligen kan välja att 

inte konsumera.104 

Vissa av de antaganden Hotelling gör är orimliga även i vårt fall. Modellen gäller 

endast för 2 aktörer medan den svenska apoteksmarknaden består av många små 

aktörer. Vi tror dock att de mönster som Hotelling förutspår är så pass generella att 

modellen går att tillämpa även här.  Vidare är det är orimligt att anta att kostnaden 

för omlokalisering är noll, då det krävs nya lokaler, transport och så vidare för att 

byta lokalisering. Konsumenterna är inte heller jämnt distribuerade på marknaden, 

vilket bland annat skapar problem vid analys av samhällsekonomiskt optimal 

fördelning av apotek. 
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Hotellings teori ger oss, trots sin enkelhet och sina brister, en bra utgångspunkt och 

förståelse för vidare diskussion i uppsatsen. I nedanstående stycken diskuteras hur vi 

kan anpassa och komma tillrätta med några av de brister som modellen uppvisar. 

I valet av teoretisk modell har även andra alternativ än Hotellings gata övervägts, 

exempelvis brukar en modell kallad Salops cirkel introduceras som alternativ till 

Hotellings gata vid grundläggande kurser i nationalekonomi. Denna modell ser 

marknaden som en yta i form av en cirkel. Anledningen till att vi valt att inte ta upp 

denna teori i uppsatsen är för att vi inte har funnit några relevanta vetenskapliga 

artiklar som behandlar denna modell, till skillnad från Hotellings gata som 

behandlats flitigt i åtskilliga ekonomiska tidsskrifter. 

 Ojämn fördelning längs gatan 

Antagandet om att befolkningen skulle vara jämnt fördelad längs gatan är inte ett 

rimligt sådant. Vedertaget är att den största delen av befolkningen är centrerad på ett 

fåtal större orter. Exempelvis bor 85 % av Sveriges befolkning i tätorter.105 För att 

komma närmare sanningen har vi undersökt om det går att utveckla Hotellings 

modell så att det bättre lämpar sig vårt fall med apoteksmarknaden, där 

befolkningen är koncentrerad till ett fåtal större orter. 

Vi släpper här på antagandet om att konsumenterna är jämnt fördelade längs gatan. 

Frågan blir hur företagen nu kommer att bete sig jämfört med tidigare. Svaret är att 

de fortfarande kommer att lokalisera sig vägg i vägg med varandra. Den slutliga 

jämvikten kommer fortfarande att kännetecknas av att 50 % av konsumenterna 

kommer att befinna sig på var sin sida om företagen, eftersom det då inte längre 

finns något initiativ till omlokalisering för något av företagen.  Förklaringen till detta 

ligger i att företag 2:s bästa lokalisering fortfarande kommer att vara precis intill 

företag A mot den del av gatan där störst andel konsumenter befinner sig. Detta är 

oberoende av hur fördelningen av konsumenter längs gatan ser ut (givet att mindre 

än 50 % konsumenter är lokaliserade vid punkt 0 eller 1, samt att det inte finns några 

”tomma hål” där inga konsumenter befinner sig). Om vi antar en symmetrisk 
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fördelning kring centrum av gatan kommer företagens lokalisering precis som 

tidigare att vara i mitten av gatan. 

Utifrån ovanstående förutsättningar kommer vi fram till att Hotellings teori går att 

tillämpa även om konsumenterna inte bor jämnt fördelade längs gatan. Vi ser det 

som rimligt att anta att en stad eller centralort är symmetriskt fördelad med en större 

andel konsumenter i centrum, som sedan avtar när man går mot yttre förorter eller 

stadsdelar, vilket gör att de två företagen fortfarande kommer välja att lokalisera sig i 

mitten av marknaden.  

Samhällsekonomiskt optimal lokalisering 

Antagandet om en jämn fördelning av konsumenter längs gatan gäller även för 

Hotellings resonemang om samhällsekonomiskt optimal lokalisering, vilket skapar 

problem i vår analys. För att komma till rätta med detta kommer vi att utveckla en 

egen modell för vårt specifika fall gällande apoteksmarknaden. Denna modell 

presenteras i kapitel 4.  

Kostnader för omlokalisering 

Ett viktigt antagande i Hotellings modell är som tidigare nämnt att kostnaden för 

omlokalisering är 0, vilket vi anser är orimligt. Istället anser vi och kommer i följande 

stycken anta att apoteksaktörerna är rationella och därmed tar hänsyn till kostnaden 

för omlokalisering och väljer att redan från början etablera sig i mitten av 

marknaden. Detta ser vi därför inte som ett problem i uppsatsen. 

3.2.4. New economic geography 

New economic geography är en inriktning inom lokaliseringsgenren utvecklad av Paul 

Krugman. Krugman poängterar i en artikel från 1991 vikten av vad han kallar för 

economic geography och kritiserar det ekonomiska forskningsfältet för att bortse från 

transportkostnader när man antar att dessa är lika med noll, vilket inte alls stämmer 

överens med verkligheten. Krugmans ansats var att se hur tillverkande företag 

generellt sett lokaliserar sig koncentrerat i en eller flera regioner av landet. 



 
 

33 
 

Resterande regioner får spela rollen som jordbruksleverantör till den tillverkande 

kärnan.106  

Krugman menar att tillverkande företag lokaliserar sig där efterfrågan är stor, men 

att efterfrågan i sig beror på vart företag väljer att lokalisera sig, det handlar då om 

ett cirkelresonemang. När fler företag lokaliserar sig på en plats för att efterfrågan 

där är stor kommer efterfrågan på existerande företags produkter att öka, vilket i sin 

tur lockar till sig mer företag till denna plats. Detta skapar i sin tur 

lokaliseringsmönster och leder till att företag väljer att lokalisera sig koncentrerat till 

vissa få utvalda platser i det geografiska landskapet. Som exempel tar Krugman upp 

USA som är ett sparsamt befolkat land om man ser till den stora ytan, men där den 

största delen av befolkningen är koncentrerade i några få storstadsområden trots att 

landet till största del är beboeligt och marken går att försörja sig på. Även Europa tas 

upp som exempel där Krugman menar att koncentrationen ligger någonstans i och 

omkring Belgien.107 

Fokus i artikeln ligger på ett tillverkande företag vilket kännetecknas av ökande 

skalavkastning och ett sparsam utnyttjande av land. Eftersom det finns skalfördelar 

kommer produktionen att förläggas till några få utvalda platser, men frågan är vart 

dessa platser kommer att vara. Om produktionskostnaderna är lika på samtliga 

platser kommer företagen att vilja lokalisera sin produktion så nära efterfrågan som 

möjligt eftersom detta minimerar transportkostnaderna. En del av efterfrågan 

kommer att komma från jordbrukssektorn, men en del av efterfrågan kommer från 

den tillverkande sektorn i sig själv, vilket kallas backward linkage. När företagen är 

koncentrerade på ett ställe kommer det även vara mer önskvärt för befolkningen att 

bosätta sig på dessa platser då levnadskostnaderna blir lägre när varorna finns till 

hands utan att behöva transporteras. Detta kallas forward linkage.108  

Som ovan nämnt är Krugmans artikel baserad på tillverkande företag, vilket apotek 

inte kan klassas som då de endast är återförsäljare av en vara. Vi anser trots detta att 

ovanstående resonemang är så pass generella och intressanta att detta kan överföras 
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även på andra sektorer i ekonomin. Apoteksaktörer vill givetvis lokalisera sig där 

efterfrågan är stor och det borde vara möjligt för dessa att ta vara på den 

koncentration av företag som finns på marknaden. 
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4. Förändring av antal apotek och lokalisering  

4.1. Överväganden och definitioner  

Nedan följer en kort beskrivning av de definitioner vi har använt oss av vid 

bearbetning av insamlat datamaterial samt motivering till varför vi har gjort denna 

bearbetning. Definitionerna kommer sedan att användas genomgående i uppsatsen.  

4.1.1. Datamaterial 

Vid bearbetning av datamaterialet har vi använt oss av en förteckning över antal 

verksamma apotek före omregleringen den 1 juli 2009 och antal godkända apotek efter 

omregleringen från den 17 februari 2012. Alla godkända apotek behöver inte vara 

verksamma ännu. Anledningen till detta val är att det senaste registret gällande 

verksamma apotek i dagsläget är från årsslutet 2010 och det var önskvärt att ha en 

mer aktuell förteckning över apotek. Man ska vara medveten om denna skillnad i 

datamaterialet före respektive efter omregleringen, även om detta torde ha en 

marginell påverkan på utfallet. Dessutom har apotek som benämns ”shop” (40 före 

respektive 22 efter omregleringen) plockats bort då dessa apotek endast säljer 

receptfri medicin och inte uppfyller uppsatsens syfte. Denna reducering resulterade i 

ett datamaterial beståendes av 880 apotek före omregleringen och 1287 efter. När 

apotekstäthet beräknas brukar apotek som benämns ”shop” inkluderas, men vi har 

valt att exkludera dessa även vid beräkning av detta mått då apotek som endast 

säljer receptfri medicin utgör en så liten del av det totala antalet apotek och därmed 

inte borde påverka detta mått i någon större utsträckning. 

4.1.2. SCB:s tätortsavgränsning 

I Sverige definieras en tätort som ett tättbebyggt område med mer än 200 invånare, 

där avstånden mellan husen är mindre än 200 meter samtidigt som det finns ett krav 

på att fritidsfastigheter utgör mindre än 50 % av bebyggelsen. Det finns ingen 

begränsning att en tätort skall finnas i en kommun eller ett län, utan tätorten kan 

vara gränsöverskridande.109 SCB gör tätortsindelning i Sverige vart femte år. De 

senaste uppgifterna är från 2010 och denna sammanställning talar om vilka orter i 

Sverige som är tätorter samt tätortens invånarantal. År 2010 bodde nästan 8 miljoner 
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av Sveriges befolkning i tätorter, vilket motsvarar ca 85 % av den totala 

befolkningen.110 SCB definierar även vad en småort är, men inga nyare uppgifter än 

2005 finns att tillgå.  

4.1.3. Vår indelning av apotek 

I uppsatsen används SCB:s uppgifter gällande tätorter från 2010. Allt som inte räknas 

som tätort kommer att ses som landsbygd, då uppgifterna gällande småorter är från 

2005 och därmed inte är aktuella. Vi har även valt att införa en egen definition 

gällande förort, för att på så sätt kunna särskilja apotek lokaliserat centralt och i yttre 

stadsdelar. Vi definierar en förort som yttre stadsdelar (som inte är en egen tätort) i 

en stadsregion, det vill säga förutom själva centralorten. För att särskilja 

lokaliseringen av apotek på större respektive mindre orter har vi valt att skilja mellan 

tätort och större centralort, där gränsen går vid 10 000 invånare.  

Det är relativt vanligt att apoteksaktörer väljer att lokalisera sig i köpcenter.  Dessa 

köpcentrum eller handelsområden ligger ofta utanför tätortens centrum, såsom 

exempelvis längs en större väg. Vi ser det därför befogat att ha med köpcenter som 

en särskild kategori. I denna kategori ingår inte de köpcentrum/gallerior som 

återfinns i centrum av central- eller tätorter. Dessa går istället under klassificeringen 

centrum större centralort/centrum tätort. 

En ny företeelse är apotek som lokaliserar sig i anslutning till mataffärer. Ica Maxi 

äger exempelvis Cura-apoteken och City Gross samarbetar med Apotek Hjärtat.111 

Att ta upp denna typ av specifik lokalisering, som köpcenter eller mataffär, 

motiveras av att de i annat fall kan ses som en avvikande lokalisering.  

Vi har även valt att lägga till kategorin övrigt då det kan finnas avvikande 

lokalisering, så som exempelvis veterinärapotek. 

  

                                                           
110

 SCB (2010). 
111

 Läkemedelsvärlden (2010). 
      ICA (2012). 



 
 

37 
 

Detta leder fram till följande indelning av apotekens lokalisering; 

 Apotek lokaliserat i centrum för större centralort 

 Apotek lokaliserat i centrum för tätort 

 Apotek lokaliserat i centrum för förort 

 Apotek lokaliserat i landsbygd 

 Apotek lokaliserat vid mataffär (om ej i centrum) 

 Apotek lokaliserat i köpcentrum (om ej i centrum) 

 Sjukhusapotek 

 Övrig lokalisering 

Syftet med denna indelning av apotek är att bilda oss en djupare uppfattning om hur 

fördelningen av apotek i Sverige ser ut före respektive efter omregleringen. I vilken 

omgivning ett apotek är lokaliserat ger oss mer information än bara vetskapen om 

antalet apotek uppdelat på exempelvis län. Vi har valt att benämna 

apotekslokaliseringen utifrån ovanstående indelning, strategisk lokalisering, för att 

särskilja denna från den geografiska lokaliseringen(apotek per län, kommun etc.). 

Tillvägagångssätt vid kategorisering av apotek 

När vi har gått igenom vårt datamaterial och placerat apoteken i de olika 

kategorierna har vi först identifierat en kärna i centrum av tät- eller centralorten. 

Sedan har vi, för alla större centralorter förutom Stockholm, Göteborg och Malmö 

utgått från att alla apotek som ligger inom en radie av 1 km från denna kärna ligger i 

centrum av denna centralort. För tätorter har vi istället utgått från en radie om 0,5 

km. Stockholm, Göteborg och Malmö har vi behandlat separat då dessa städer har en 

markant högre befolkning än övriga större centralorter och vi ser det därför som 

befogat att utöka centrum för dessa städer till en radie av 2 km och i vissa osäkra fall 

har vi valt att söka upp fakta om stadsdelen och göra klassificeringen utifrån dessa 

fakta. 

Kategorin förort har vi begränsat till att endast kunna tillhöra en större centralort, då 

ordet förort brukar förknippas med större städer och vi anser det därför inte befogat 

att klassificera ett område inom en tätort med mindre än 10 000 invånare som förort. 
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Om vi har identifierat ett apotek utanför en tät- eller centralorts centrum som inte 

motsvarar någon av de övriga kategorier som tagits upp, har denna lokalisering 

hamnat i kategorin övrigt.  

4.2. Apotekens geografiska lokalisering 

4.2.1. Före omregleringen 

Vid tidpunkten för omregleringen, 1 juli 2009, fanns det i Sverige 880 apotek som 

sålde receptbelagd medicin. Som tidigare nämnts gick det då ca 10 000 invånare per 

apotek i Sverige.112 Om vi gör om denna beräkning utan apotek som benämns 

”shop” blir siffran istället 10 559.113  I tabellen nedan anges antal apotek per län samt 

antal invånare per apotek för varje län:114 

Län Antal Apotek Invånare per apotek 

Jämtland 23 5501 

Västerbotten 39 6603 

Norrbotten 36 6923 

Västernorrland 31 7847 

Gävleborg  34 8126 

Gotland 7 8160 

Värmland 33 8274 

Kronoberg 22 8294 

Kalmar 28 8340 

Dalarna 33 8377 

Jönköping 36 9318 

Östergötland 45 9427 

Örebro 29 9588 

Västmanland 23 10902 

Halland 26 11351 
Västra 
Götaland 134 11665 

Södermanland 23 11672 

Uppsala 28 11735 

Skåne 98 12466 

Blekinge  12 12698 

Stockholm 140 14278 

 
880 

 Tabell 1, Apotek uppdelat på län före omregleringen.  

                                                           
112

 Sveriges Apoteksförening (2011a), s. 5. 
113

 Egen beräkning med uppgifter från SCB (2009). 
114

 Egen beräkning med uppgifter från Sveriges Apoteksförening (2011b) och SCB (2009). 



 
 

39 
 

Av de 880 apoteken låg 409 i Götaland, 342 i Svealand och 129 i Norrland. Tabellen är 

sorterad utifrån kolumnen invånare per apotek, från det lägsta antalet till det högsta.  

Stockholm, Blekinge och Skåne har högst antal invånare per apotek och de lägsta 

siffrorna återfinns i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. För Stockholm är antalet 

invånare per apotek 14278 medan motsvarande siffra för Jämtland är 5501, vilket är 

en skillnad på 8777 invånare per apotek. 

Ett geografiskt mönster över hur många invånare per apotek ett län har kan urskiljas 

i tabellen. Det är genomgående län i norr som ligger i toppen och län i söder som 

ligger i botten. Alternativt skulle man kunna se det som skillnader i 

befolkningstäthet, då de nordliga länen har betydligt färre invånare utspritt på en 

större yta än de sydliga. Vad dessa mönster kan tänkas bero på diskuteras vidare i 

senare kapitel. 

4.2.2. Efter omregleringen 

Den 17 februari 2012  fanns det 1287 öppenvårdsapotek som sålde receptbelagda 

läkemedel, med godkända tillstånd från läkemedelsverket.115 Detta innebär att antal 

apotek som säljer receptbelagd medicin har ökat med 407 st. sedan omregleringen, 

vilket motsvarar en ökning på 46 %.  Apotekstätheten är i dagsläget ca 7368 invånare 

per apotek i Sverige. 116  
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Antal apotek och apotekstäthet uppdelat på län, 17 feb 2012;117 

Län Antal Apotek Förändring i Förändring i % Inv./apotek Förändring 

  

antal apotek antal apotek 

 

inv./apotek 

Jämtland 25 2 8,7% 5052 -449 

Västerbotten 46 7 17,9% 5645 -958 

Norrbotten 43 7 19,4% 5780 -1143 

Kronoberg 31 9 40,9% 5957 -2337 

Västernorrland 40 9 29,0% 6054 -1941 

Värmland 44 11 33,3% 6199 -2075 

Gotland 9 2 28,6% 6368 -1792 

Gävleborg 43 9 26,5% 6422 -1704 

Dalarna 42 9 27,3% 6585 -1792 

Kalmar 35 7 25,0% 6660 -1680 

Östergötland 64 19 42,2% 6736 -2691 

Örebro 41 12 41,4% 6868 -2720 

Jönköping 49 13 36,1% 6896 -2422 

Västmanland 36 13 56,5% 7063 -3839 

Halland 42 16 61,5% 7184 -4167 

Uppsala 46 18 64,3% 7362 -4373 

Västra Götaland 200 66 49,3% 7953 -3712 

Södermanland 34 11 47,8% 8017 -3655 

Skåne 155 57 58,2% 8083 -4383 

Stockholm 245 105 75,0% 8537 -5741 

Blekinge 17 5 41,7% 8999 -3699 

 
1287 407 

   Tabell 2, Apotek uppdelat på län efter omregleringen.  

Av dessa 1287 apotek ligger 601 i Götaland, 532 i Svealand och 154 i Norrland. Detta 

är en ökning med 192 apotek för Götaland, 190 för Svealand och 25 för Norrland. 

Tabellen är sorterad utifrån kolumnen inv./apotek, från det lägsta antalet till det 

högsta. 

Från tabellen ovan kan vi utläsa att den största ökningen av apotek har skett i 

Stockholm, Halland och Skåne medan ökningen är minst i Jämtland, Västerbotten 

och Norrbotten.  

Antalet invånare per apotek är fortfarande lägst i Jämtland, Västerbotten och 

Norrbotten samt högst i Skåne, Stockholm och Blekinge. Blekinge och Stockholm har 
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bytt plats i botten samtidigt som viss förändring har skett i mitten av tabellen, men 

det är inget län som sticker ut. 

I Sverige som helhet har antalet invånare per apotek sjunkit i samtliga län efter 

omregleringen av marknaden, men överlag ser mönstret likadant ut som förut. Det 

är samma län som ligger i toppen respektive botten. Skillnaderna är dock inte lika 

markanta som tidigare, då de största förbättringarna har skett i de län som låg i 

botten. Skillnaden mellan lägsta respektive högsta antal invånare per apotek är nu 

3947 mot tidigare 8777.  

Det finns andra relevanta mått än bara antal invånare per apotek som bör tas i 

beaktning vid utvärdering av apotekens lokalisering på marknaden. Detta mått säger 

exempelvis ingenting om hur lång sträcka som konsumenten behöver färdas för att 

komma till ett apotek. Körsträcka/gångavstånd borde också vara av stor betydelse 

för konsumentens nytta av ett apotek och det kan vara så att en konsument i ett län 

med högt antal invånare per apotek och hög invånartäthet ändå har närmare till ett 

apotek än en konsument i ett län med lägre antal invånare per apotek och en lägre 

invånartäthet. 

4.2.3. Apotek efter kommun  

Till skillnad från Norge hade alla Sveriges 290 kommuner minst ett apotek före 

omregleringen.  Flest antal apotek fanns i Stockholms kommun, med 66 apotek. 

Efter omregleringen har antalet apotek generellt sett ökat över hela landet. Endast tre 

kommuner i landet har förlorat apotek.  I dessa tre kommuner har antalet apotek gått 

från två till ett. En trolig förklaring till detta kan vara en ökning av apotek i 

kringliggande kommuner, vilket medför en minskad efterfrågan i de redan små 

kommunerna. I exempelvis Kalix i Norrbottens län har andelen apotek i den 

närliggande kommunen Luleå ökat med 50 %. I övriga, närliggande kommuner 

(Haparanda, Överkalix) har antalet apotek inte förändrats.   

Störst ökning av andelen apotek återfinns i mindre kommuner som gått från ett till 

flera apotek. I kommuner som Tranås, Stenungsund och Nynäshamn har antalet 

apotek gått från ett till tre, vilket motsvarar en ökning på 200 %. Genomgående är att 
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en ökning av denna storleksordning endast förekommer i södra och mellersta 

Sverige. I de norra delarna är den största ökningen 100 % och även här sker detta i 

mindre kommuner. Sveriges största kommuner sett till folkmängd, Stockholm, 

Göteborg och Malmö har alla en stor ökning. 118 Malmö ligger i topp med 122 % 

ökning (22 nya apotek), följt av Stockholm med 86 % ökning (57 nya apotek) och 

Göteborg på 78 % ökning (25 nya apotek). 

4.2.4. Lokalisering på ny ort 

Inom varje kommun har lokaliseringen av nya apotek analyserats med avseende på 

försäljningsort.  Av totalt 407 nya apotek sedan omregleringen genomfördes har 

endast 12 stycken eller knappt 3 % lokaliserat sig på en ort där det tidigare saknades 

apotek. Detta tyder på en låg grad av måluppfyllelse, då ett stort skäl till 

omregleringen var att öka tillgängligheten av apoteksprodukter för konsumenten. 

Generellt sätt skulle tillgängligheten i tätbefolkade områden kunna ha ökat, men det 

är i glesbefolkade områden som avstånden till närmaste apotek är som störst och det 

är förmodligen här ett nytt apotek skulle ge största möjliga nyttoökning för 

konsumenten på marknaden. 

4.3. Apotekens strategiska lokalisering 

Nedan visas hur den strategiska lokaliseringen av apotek såg ut före respektive efter 

omregleringen 2009119.  

 
Före omregleringen Efter omregleringen 

  Lokaliering Antal Andel  Antal Andel Förändring Förändring % 

Centrum tätort 356 40,5% 378 29,4% 22 6,2% 

Centrum större centralort 201 22,8% 354 27,5% 153 76,1% 

Landsbygd 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Förort 189 21,5% 262 20,4% 73 38,6% 

Köpcentrum 41 4,7% 99 7,7% 58 141,5% 

Mataffär 5 0,6% 59 4,6% 54 1080,0% 

Sjukhusapotek 83 9,4% 121 9,4% 38 45,8% 

Övrigt 5 0,6% 14 1,1% 9 180,0% 

Totalt 880 100,0% 1287 100% 407 *** 

Tabell 3, Strategisk lokalisering. 
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Från tabellen kan vi utläsa att den dominerande lokaliseringen före den 1 juli 2009 

var i centrum av en tätort, följt av lokalisering i centrum av större centralort samt 

förort. Tillsammans stod dessa tre lokaliseringsalternativ för hela 84,8 % av det totala 

antalet apotek på marknaden. Det fanns inga apotek alls som var lokaliserade i 

landsbygd. Detta är inte förvånande då de flesta människor i Sverige bor i en tätort. 

Sjukhusapoteken stod för 9,4 % av marknaden och 4,7 % av apoteken var 

lokaliserade i köpcentrum. Det var så få apotek som 0,6 % som låg i anslutning till en 

mataffär. 

I absoluta tal har den största ökningen av antal apotek sedan omregleringen skett för 

kategorierna centrum större centralort (153 st.), följt av förort (73st) och köpcentrum 

(58 st.). 

Sett till hela landet så finns de allra flesta apoteken i dag fortfarande lokaliserade i 

centrum av en tätort, större centralort eller i en förort. Tillsammans utgör dessa tre 

alternativ 77,3 % av marknaden, vilket är en minskning med ca 7 % jämfört med 

tidigare. Antalet apotek har ökat marginellt för kategorin centrum tätort (6,2 %) 

medan det skett en stor ökning (76,1 %) av apotek lokaliserade i centrum för en större 

centralort. För kategorin förort har det skett en ökning med 38,6 %. Detta utfall är 

inte förvånande med tanke på att det före omregleringen var i tätbefolkade områden 

som antalet invånare per apotek var som högst och det därmed borde finnas en stor 

möjlighet för företagen att utnyttja i större centralorter samt förorter. 

Vårt val att ta med köpcentrum och mataffärer som egna kategorier var rättfärdigat 

då andelen apotek lokaliserade i köpcentrum samt i anslutning till mataffärer har 

ökat markant, vilket ses lättast genom förändringen i % för dessa kategorier. För 

lokalisering i anslutning till mataffär är den procentuella ökningen 1080 %, vilket till 

stor del kan förklaras av att det före omregleringen var en sällsynt lokalisering men 

som nu blivit en allt vanligare nisch på den konkurrensutsatta marknaden. 

Antalet sjukhusapotek har ökat även om andelen är lika stor som tidigare. Det finns 

fortfarande inga apotek lokaliserade i landsbygd, vilket förklaras av att marknaden 
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här är liten och det inte ses som ett möjligt lokaliseringsalternativ för vinstdrivande 

apoteksaktörer. 

Det finns ingen lokaliseringskategori där antalet apotek har minskat, totalt sett har 

samtliga kategorier ökat.(Undantaget är kategorin landsbygd som var 0 även före 

omregleringen).  

  

Figur 5, Grafisk bild över kategorin centrum tätort.  

Till vänster visas andelen apotek i kategorin centrum tätort före omregleringen och 

till höger visas motsvarande siffror efter omregleringen. 

I bilden till vänster kan vi se att andelen apotek lokaliserade i centrum av en tätort 

före omregleringen var stor i de flesta delar av landet. Det är svårt att se ett entydigt 

mönster av hur detta skulle skiljt sig geografiskt, då variationerna var stora både i 

norr och söder. I den högra bilden kan vi se att andelen för denna kategori har 
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sjunkit i samtliga län efter omregleringen, vilket stämmer överens med resultatet i 

tabell 5 där den totala andelen sjunkit från 40,5 % till 29,4 %. Här kan också ett 

geografiskt mönster urskiljas, då det ser ut som om andelen apotek lokaliserade i 

centrum av en tätort generellt sett är högre i norr än i söder. 

Figur 6, Grafisk bild över kategorin centrum större centralort.  

Bilden till vänster visar andelen apotek i kategorin centrum större centralort före 

omregleringen medan den högra bilden visa motsvarande siffror efter 

omregleringen. Före omregleringen fanns det inget tydligt mönster att andelen för 

denna kategori skulle skiljt sig geografiskt, även om det ser ut som om denna var 

något större i de södra delarna. Efter omregleringen kan urskiljas att andelen är 

högre i södra Sverige. Förändringen beror med största sannolikhet på att det finns 

fler större städer i söder och att Sverige totalt sett har fler invånare i de södra 
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regionerna. Generellt har nyetableringar i norr skett i centrum tätort medan 

nyetableringar i söder skett i centrum större centralort.  

4.4. Aktörernas lokalisering på marknaden 

De enskilda aktörernas strategiska lokalisering i landet uppvisar inga större 

variationer. De fyra största aktörernas (antal apotek) strategiska lokalisering enligt 

vår indelning visas i tabellen nedan. För att få en överblick över aktörernas 

geografiska lokalisering, har vi även valt att dela upp aktörernas lokalisering efter 

landsdelar; Götaland, Svealand och Norrland.  

Apoteket AB Antal Andel 

 

Apoteksgruppen Antal Andel 

Centrum större centralort 109 29,1% 

 

Centrum större centralort 32 20,5% 

Centrum tätort 109 29,1% 

 

Centrum tätort 74 47,4% 

Förort 83 22,1% 

 

Förort 43 27,6% 

Köpcentrum 0 0,0% 

 

Köpcentrum 4 2,6% 

Mataffär 0 0,0% 

 

Mataffär 0 0,0% 

Sjukhusapotek 70 18,7% 

 

Sjukhusapotek 3 1,9% 

Övrigt 4 1,1% 

 

Övrigt 0 0,0% 

Totalt 375 100,0% 

 

Totalt 156 100,0% 

       Lokalisering Götaland 180 48,0% 

 

Lokalisering Götaland 77 49,4% 

Lokalisering Svealand 137 36,5% 

 

Lokalisering Svealand 67 42,9% 

Lokalisering Norrland 58 15,5% 

 

Lokalisering Norrland 12 7,7% 

Totalt 375 100,0% 

 

Totalt 156 100,0% 

 

Kronans Droghandel Antal Andel 

 

Apotek Hjärtat Antal Andel 

Centrum större centralort 49 23,2% 

 

Centrum större centralort 72 26,6% 

Centrum tätort 88 41,7% 

 

Centrum tätort 85 31,4% 

Förort 35 16,6% 

 

Förort 63 23,2% 

Köpcentrum 21 10,0% 

 

Köpcentrum 33 12,2% 

Mataffär 4 1,9% 

 

Mataffär 7 2,6% 

Sjukhusapotek 11 5,2% 

 

Sjukhusapotek 10 3,7% 

Övrigt 3 1,4% 

 

Övrigt 1 0,4% 

Totalt 211 100,0% 

 

Totalt 271 100,0% 

       Lokalisering Götaland 93 44,1% 

 

Lokalisering Götaland 116 42,8% 

Lokalisering Svealand 82 38,9% 

 

Lokalisering Svealand 117 43,2% 

Lokalisering Norrland 36 17,1% 

 

Lokalisering Norrland 38 14,0% 

Totalt 211 100,0% 

 

Totalt 271 100,0% 

Tabell 4, Lokalisering efter aktör.  
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Från ovanstående tabell kan utläsas att samtliga fyra aktörer har en andel på ca 20-30 

% av apoteken som är lokaliserade i centrum av en större centralort. För kategorin 

centrum tätort är variationen större, här ligger intervallet mellan 29,1% för Apoteket 

AB till 47,4% för Apoteksgruppen.  Apotek lokaliserade i en förort varierar från 16,6 

% för Kronans Droghandel till 27,6 % för Apoteksgruppen. Vad gäller kategorin 

mataffär är det bara Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel som har denna typ av 

lokalisering, då de samarbetar med aktörer inom livsmedelsbranschen, vilket 

Apoteket AB och Apoteksgruppen valt att inte göra. Lokalisering i köpcenter 

däremot varierar från inga apotek alls för Apoteket AB till ca 10 % för Kronans 

Droghandel och Apotek Hjärtat. Apoteket AB utmärker sig även i kategorin för 

sjukhusapotek där man har hela 18,7 % av sina apotek. För övriga aktörer varierar 

denna siffra mellan 0-5,2 %. Vad dessa skillnader i lokalisering kan tänkas bero på är 

svårt att svara på, exempelvis skulle det kunna bero på skillnader i strategier hos de 

olika företagen. 

Geografiskt lokaliserar sig alla aktörer enligt samma mönster; de flesta apoteken 

finns i Götaland tätt följt av Svealand och därefter en mindre andel för Norrland. 

Aktörerna uppvisar inga stora variationer i dessa andelar. Enda undantaget från 

detta mönster är Apotek Hjärtat som har 43,2 % av sina apotek i Svealand och 42,8% i 

Götaland. Förklaringen till denna geografiska lokalisering är förmodligen så enkel att 

det beror på att Götaland har flest antal invånare och en högre invånartäthet, följt av 

Svealand och därefter Norrland.  

Vad gäller övriga aktörer på marknaden så är Medstop ett bra exempel på hur ett 

apoteksföretag kan välja att lokalisera sig på marknaden. Företaget finns endast i 

syd-, öst- och västsverige. Detta innebär en lokalisering från Skåne och upp till 

Stockholmsområdet. Detta skulle kunna förklaras av att Medstop är en relativt liten 

aktör på marknaden med 64 apotek totalt och en etablering över hela landet ännu 

inte kommit till stånd eller att man inte sett potentialen att bedriva verksamhet i den 

norra delen av Sverige. En alternativ förklaring skulle kunna vara att man ser 

fördelar med att marknadsföra apotek inom ett begränsat geografiskt område.  
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Vårdapoteket är en annan mindre aktör med ett speciellt val av lokalisering då dessa 

apotek endast finns i anslutning till ett sjukhus. Vad detta val av lokalisering beror 

på är svårt att säga, men det handlar förmodligen om företagsekonomiska strategier 

för att nischa sig på marknaden. Analys av företagens strategier ingår ej i uppsatsens 

syfte och denna diskussion lämnas därför här. 

Den aktör som har flest apotek på en ny ort är Doc Morris med 4 apotek, följt av 

Apoteksgruppen med 3 apotek, Ica Sverige AB med 2 apotek och Apotek Hjärtat, 

Kronans Droghandel samt Veterinärens Apotek med ett apotek vardera. 

4.5. Samhällsekonomiskt optimal lokalisering 

Som tidigare diskuterats är måttet invånare per apotek inte rättvisande när hänsyn 

tas till avståndet och vad detta innebär i transportkostnad för konsumenten. 

Norrland har 12 % av Sveriges befolkning och 12 % av landets apotek, vilket kan 

anses rätt utifrån ovanstående mått.120 Däremot utgör Norrland ca 60 % av Sveriges 

yta och apoteken ligger således mer utspritt.121 Om detta utgör ett problem eller ej 

sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv diskuteras nedan.  

Enligt Hotelling är den samhällsekonomiskt optimala lokaliseringen när de båda 

företagen lokaliserar sig på den första respektive tredje kvartilen, det vill säga jämnt 

fördelade längs gatan. I vårt fall skulle detta innebära en jämn fördelning av apotek 

över Sveriges yta. Så långt finns det inga problem med att hitta den 

samhällsekonomiskt optimala lokaliseringen av apotek i Sverige. Problemet ligger i 

att konsumenterna inte är jämnt fördelade över landets yta och det finns stora 

skillnader mellan den norra respektive södra delen av landet. För att komma tillrätta 

med detta problem har vi valt att göra en modell där vi delar upp landet i en nordlig 

och en sydlig del, beståendes av Norrland respektive Svealand och Götaland. Inom 

dessa områden antar vi sedan att konsumenterna är jämnt fördelade över ytan. Detta 

är inte heller ett rimligt antagande, men det ger oss en uppfattning om hur många 
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apotek som bör finnas inom varje region. De relevanta uppgifter vi har använt oss av 

vid bearbetningen av denna modell sammanfattas i tabellen nedan.122 

 

 Yta i km2 Befolkning  Inv/km2 Antal Apotek Befolkning Inv/km2 Antal apotek 

  2009-06-30 2009-06-30 2009-06-30 2011-12-31 2012-12-31 2012-02-17 

Norrland      242 735          1 152 793     4.75 129      1 152 796      4.75  154 

Svealand         80 839          3 674 222     45.45 342      3 787 796      46.86  532 

Götaland         87 357          4 465 344     51.12 409      4 542 263      52.00  601 

Totalt      410 931          9 292 359      880      9 482 855      1287 

        

Tabell 5, Yta, befolkning, invånartäthet samt antal apotek i Sveriges landsdelar. 

Då Svealand och Götaland båda har ungefär lika stor invånartäthet ses det inte som 

ett problem att behandla dessa två som en enda region. I den södra regionen blir den 

sammanlagda ytan 168 196 km2 och en total befolkning på 8 330 059. 

Nästa problem uppkommer eftersom Hotellings modell behandlar en rak gata 

medan det på verklighetens marknad handlar om att fördela apoteken över en yta. 

Detta kommer vi tillrätta med genom att vi kommer fram till att om vi fördelar 

apoteken jämnt över ytan så är avståndet längs en sida för varje apoteks delmarknad 

proportionellt mot roten ur ytan delat på antalet apotek. Detta illustreras av bilderna 

nedan.  

 

FFigur 7, Förhållandet mellan avstånd och yta. 

Bilden till vänster illustrerar att avståndet är proportionellt mot roten ur ytan medan 

den högra bilden visar att avståndet längs en sida för ett apoteks delmarknad ges av 
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roten ur ytan delat på antalet apotek. Det sistnämnda kommer man fram till om man 

tänker sig att ytan för varje delmarknad är 4/4=1. Roten ur denna siffra (1) blir då 

lika med avståndet längs varje delmarknads sida. Ju mindre avståndet längs 

delmarknadens sida är, desto mindre blir konsumentens genomsnittliga avstånd till 

ett apotek och därmed även samhällets totala transportkostnader. Detta resulterar i 

att vi vill minimera en funktion där vi tar hänsyn till konsumentens avstånd till ett 

apotek inom regionen samt regionens invånarantal. Denna funktion kommer därmed 

att minimera samhällets totala transportkostnader. För att räkna fram hur den 

samhällsekonomiskt optimala fördelningen av apotek mellan norr och söder bör se 

ut minimerar vi därför nedanstående funktion: 

√(242 735/x)*1 152 796+(√(168 196/(1 287-x))*8 330 059 där x= antal apotek i norrland 

Om vi deriverar detta uttryck och sätter detta lika med noll får vi fram att x=298,786 

och 1287-x=988,214. Det bör alltså finnas ca 299 (23,22 %) apotek i Norrland och 988 

(76,78 %) apotek i Götaland och Svealand. I dagsläget finns det 154 (11,97 %) apotek i 

Norrland och 1133 (88,03 %) apotek i Götaland och Svealand, vilket alltså inte är 

samhällsekonomiskt optimalt enligt denna modell. I dagsläget är måttet invånare per 

apotek 7486 för Norrland och 7352 för Götaland och Svealand. Vi kan även räkna 

fram vad den samhällsekonomiskt optimala fördelningen skulle innebära för detta 

mått. För Norrland motsvarar detta 3 856 invånare per apotek och samma siffra för 

Götaland och Svealand blir 8431. Det är således inte samhällsekonomiskt optimalt att 

denna siffra skulle vara lika stor för båda regionerna, vilket är fallet idag. Detta 

kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.  

Det är även intressant att se hur situationen såg ut före omregleringen av marknaden 

och vi räknar därför om funktionen med hur förutsättningarna såg ut före den 1 juli 

2009 och den får då följande utseende: 

√(242 735/x)*1 152 793+(√(168 196/(880-x))*8 139 566 

Om vi som förut deriverar uttrycket och sätter detta lika med noll får vi fram 

lösningen att x=206,727 och 880-x=673,273. Före omregleringen borde det därmed ha 

funnits ca 207 (23,49 %) apotek i den norra regionen och 673 (76,51 %) apotek i den 
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södra regionen. Det statliga apoteksmonopolet, Apoteket AB, hade före den 1 juli 

2009, 751 apotek (85,34 %) i Svealand och Götaland samt 129 apotek (14,66 %) i 

Norrland, vilket inte heller är samhällsekonomiskt optimalt för att minimera 

transportkostnaderna i denna modell.  

Av dessa uträkningar kan vi se att vi har gått längre ifrån ett samhällsekonomiskt 

optimalt läge efter omregleringen, då andelen apotek i den norra regionen har 

minskat, när det bästa sett ur samhällets perspektiv hade varit en motsatt utveckling. 

Vad som kan diskuteras är hur stor yta av de två regionerna som är befolkade. I 

Norrland finns exempelvis stora fjäll där det inte bor några människor alls, vilket gör 

att det heller inte bör finnas några apotek lokaliserade på dessa ytor. Detta gäller 

även i mindre utsträckning för Svealand. Vi har inte lyckats finna några exakta siffror 

gällande hur stora ytor detta skulle kunna röra sig om och har därför inte heller 

korrigerat ytorna för detta i originalmodellen. Av denna anledning väljer vi att 

genomföra en känslighetsanalys för att ge en bild av hur resultatet förändras när ytor 

plockas bort ur modellen. För att få en uppfattning om hur stora ytor vi bör plocka 

bort har vi istället granskat en karta över befolkningstätheten i Sverige och utifrån 

denna försökt avgöra hur stor andel i respektive region som är obefolkad. Genom 

denna åtgärd kom vi fram till att det är relevant att plocka bort 35 % av den norra 

regionens yta. Det finns även viss del av den södra regionen som är obebodd, men 

denna är så pass liten att vi väljer att bortse från detta och därför ha kvar hela 

regionens yta i modellen. Den grafiska bilden över befolkningstätheten återfinns i 

bilaga 1. Eftersom dessa siffror är osäkra väljer vi att också genomföra beräkningarna 

med att plocka bort 30, 40 respektive 70 % från den norra regionen. Det sistnämnda 

är ett extremfall och togs med enbart för att se om denna beräkning skulle ändra 

resultatet i en annan riktning. Utfallet från dessa beräkningar samt originalmodellen 

visas i tabellen nedan. Beräkningar återfinns i bilaga 2.  

 
Antal apotek idag Originalmodellen -30% -35% -40% -70% 

Norra regionen 154 299 272 267 262 217 

Södra regionen 1133 988 1015 1020 1025 1070 

Tabell 6, Känslighetsanalys 
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Som vi kan se från utfallet av denna känslighetsanalys så visar samtliga beräknade 

fall på att det finns för få apotek som är lokaliserade i den norra regionen jämfört 

med den södra, även om det optimala antalet apotek i den norra regionen minskar 

när yta plockas bort från denna region. Om vi reducerar ytan med 70 % kommer vi 

fram till att det fortfarande saknas 63 st. apotek i denna region. Oavsett vilken modell 

vi väljer så visar den på ett icke samhällsekonomiskt optimalt utfall av 

apotekslokalisering på marknaden.  

Vi skulle även kunna beräkna vad detta innebär i antal invånare per apotek för varje 

enskild modell, men ser inte att detta är relevant. Vi väljer istället att enbart beräkna 

denna siffra för modellen där den norra regionens yta reducerats med 35 % samt 

extremfallet. För den förstnämnda modellen blir denna siffra 4318 för Norrland och 

8167 för Götaland och Svealand. Motsvarande siffror för extremfallet blir 5312 

respektive 7785, vilket skiljer sig något från originalmodellen. Vi kan dock konstatera 

att resultatet fortfarande pekar på att det inte är samhällsekonomiskt optimalt att 

dessa siffror helt jämnas ut mellan regionerna. 

Apoteksombuden finns till för att öka tillgänglighet i glesbygd där det annars inte 

skulle vara lönsamt att bedriva apoteksverksamhet. Om vi skulle välja att räkna om 

modellen ovan med både apotek och apoteksombud skulle resultatet troligtvis 

förändras. Antalet apoteksombud är 214 i Norrland och 541 i Götaland och Svealand. 

Detta innebär att det totalt finns 368 apotek och apoteksombud i norr och 1 647 i 

söder. Om vi lägger till dessa 755 ombud i modellen innebär detta att vi nu har 2 042 

apotek och apoteksombud att fördela mellan regionerna. För att se hur detta 

påverkar modellen beräknar vi modellen med denna nya siffra. Resultaten visas 

nedan med hela norrlands yta respektive reducerad med 30, 40 samt 70 % som gjorts 

i känslighetsanalysen ovan. Beräkningar återfinns i bilaga 2.  

 
Original -30% -35% -40% -70% 

Norra regionen 474 432 424 415 344 
Södra regionen 1568 1610 1618 1627 1698 

Tabell 7. Känslighetsanalys, apotek och apoteksombud. 



 
 

53 
 

Som vi kan se utifrån ovanstående modell skulle det samhällsekonomiskt effektiva 

utfallet vara 474 apotek och/eller apoteksombud i norr och 1568 i söder, om vi inte 

korrigerar för några obebodda ytor i den norra regionen. Detta innebär att det i 

sådana fall skulle behövts en omlokalisering av 106 st. apotek och/eller 

apoteksombud från norr till söder. Om vi däremot korrigerar för obebodd yta, med 

de 35 % vi tidigare observerat från befolkningstäthetskartan, innebär detta att 56 

apotek och/eller apoteksombud behöver omlokaliseras. Om den sanna modellen 

skulle vara den där 70 % av den norra regionens yta plockas bort, skulle det istället 

innebära att 24 apotek och/eller apoteksombud skulle behöva omlokaliseras från 

norr till söder. Vi kan även här beräkna vad detta innebär för måttet invånare per 

apotek, men då räkna med både apotek och apoteksombud. För modellen där den 

norra regionens yta reducerats med 35 % blir siffran 2719 för den norra regionen 

jämfört med 5148 för den södra regionen. 

Utifrån ovanstående resultat kan vi konstatera att en helt optimal fördelning av 

apotek och apoteksombud förmodligen inte föreligger, men resultatet är inte lika 

extremt som tidigare, om vi räknar in apoteksombuden i modellen. Då resultatet nu 

innebär att endast 3 % (56/2042) apotek och/eller apoteksombud skulle behöva 

omlokaliseras för att uppnå en samhällsekonomiskt optimal fördelning av apotek, 

kan det vara så att utfallet redan är optimalt, eftersom förenklingar förekommer i 

modellen. Vi kan inte med säkerhet säga om utfallet på apoteksmarknaden är 

samhällsekonomiskt optimalt eller ej när apoteksombuden inkluderas i modellen, 

men vi kan konstatera att det fortfarande inte är optimalt att antalet invånare per 

apotek utjämnas helt och hållet mellan regionerna. 

I och med att apoteksombud tas med i modellen görs ett likställande med ett apotek, 

då modellen endast beaktar det totala antalet. Dessa är substitut till varandra, men 

inte perfekta substitut då de erbjuder apotekstjänster i olika omfattning. I 

ovanstående modell har detta bortsetts ifrån, vilket också bör beaktas. 

Den modell vi har utvecklat tar endast hänsyn till transportkostnader, då det är den 

enda kostnad som är av betydelse då modellen bygger på de antaganden som finns 

gällande Hotellings gata. Vi är medvetna om att det finns fler saker än just 
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transportkostnad som påverkar nyttan av ny apoteksverksamhet, så som exempelvis 

längre öppettider eller kortare kötider.  

Ovanstående problem kommer att diskuteras i stycket om samhällsekonomiskt 

optimal lokalisering i kapitel 5. 
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5. Analys och slutsats 

Sedan omregleringen den 1 juli 2009 har antal apotek som säljer receptbelagd 

medicin i Sverige ökat med hela 407 st. eller 46 %. Av dessa har endast 12 st. eller 3 % 

lokaliserat sig på orter som tidigare saknade apotek. Under 

databearbetningsprocessen har vi funnit att apotekens geografiska och strategiska 

lokalisering har förändrats jämfört med före omregleringen av marknaden. Främst 

har de nya apoteken lokaliserat sig på större centralorter, i förorter och i köpcentrum. 

Vad detta utfall beror på kommer att analyseras i följande stycken. Analysen är 

uppdelad efter empirins ordningsföljd tidigare i uppsatsen. Först följer en 

jämförande analys av den svenska marknaden med utgångspunkt i utvecklingen på 

övriga nordiska apoteksmarknader.  Under rubriken Geografisk lokalisering diskuteras 

Hotelling, Smithies, New Economic Geography samt samhällsekonomiskt optimal 

lokalisering ingående, då detta visar utfallet på apoteksmarknaden i stort. Vidare tas 

dessa endast upp då de tillför något nytt till resonemanget, för att undvika 

upprepning. 

5.1.  Jämförelse med den övriga nordiska apoteksmarknaden 

Apoteksmarknaderna i de nordiska länderna kännetecknas av stora likheter. 

Samtliga länder har genomgått någon form av marknadsliberalisering. Det är 

exempelvis i alla länder, förutom på Island, tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel 

utanför ett apotek. Vad gäller större marknadslättnader var det Island, 1996, som var 

först ut, som sedan följdes av Norge, 2001, och Sverige, 2009. De danska och finska 

marknaderna är fortfarande hårt reglerade. 

Restriktioner finns i samtliga 5 länder och enhetligt för dessa är att någon form av 

statligt reglerade priser på receptbelagda läkemedel finns. Vad gäller äganderätten 

av apotek är denna fri i Sverige, Norge och på Island medan den i Danmark och 

Finland är förbehållen apotekare samt farmacevter. Driften av apotek är däremot 

förbehållen farmacevter i samtliga nordiska länder.    

Användandet av generiska läkemedel har i Finland använts av staten för att spara in 

stora belopp. Detta tankesätt finns också i Sverige. Här får konsumenten själv stå för 

mellanskillnaden om inte det billigaste läkemedlet föredras. En tanke med 
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omregleringen på Island var att minska statliga subventioner till läkemedelsutgifter. 

Gemensamt för samtliga länder där omregleringar har skett är att en ökning av 

priskonkurrens och tillgänglighet till läkemedel var en viktig del i beslutet. 

En stor skillnad mellan de nordiska marknaderna är på vilket sätt integration är 

tillåtet. Island och Norge tillåter både horisontell- och vertikal integration vilket har 

lett till att dessa marknader kontrolleras av få apotekskedjor och distributörer av 

läkemedel. I Sverige är horisontell integration tillåtet medan vertikal integration är 

förbjudet. I Danmark och Finland är ingetdera tillåtet.  

Trots en fortsatt reglering av de nordiska marknaderna för läkemedelsförsäljning har 

omregleringarna lett till en viss liberalisering av marknaderna. Konsekvensen av 

detta blir öppnare marknader, där nyetablering av både inhemska och 

gränsöverstigande aktörer underlättas.    

Utvecklingen efter de omregleringar som genomförts har för Norge och Island fått 

liknande resultat, även om utvecklingen på Island har varit något mer negativ.  Trots 

att antalet apotek på den norska marknaden ökat med 268 stycken sedan 2001 är 

ökningen i landsbygden endast marginell.  Detta kan ses som oroande då detta 

innebär att etablering till största del har skett i områden där apotek fanns redan före 

omregleringen, vilket leder till att tillgängligheten endast ökar för en del av landets 

konsumenter. Dock skall nämnas att antalet apotek i Norge fortfarande fortsätter att 

öka, och har gjort så i en konstant takt på ca 20-30 nya apotek per år sedan 

omregleringen genomfördes. Antalet kommuner utan apotek fortsätter att minska, 

även om det nu sker i en långsammare takt. Liknande problematik finns även på 

Island, där antalet apotek i landsbygden började minska år 2004, efter inledande år 

av ökningar efter omregleringen. Detta jämförelsevis med storstadsområdet 

Reykjavik, där det på senare år fortfarande sker en ökning, fast nu i en långsammare 

takt än tidigare. 

I Sverige finns idag en treårig lag, implementerad vid omregleringen, som säger att 

vissa apotek som fanns före omregleringen inte får läggas ned utan att de ersätts med 

ett nytt apotek om inte antalet apotek på orten totalt sett har ökat sedan 
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omregleringen. Detta kommer kortsiktigt att trygga apotekstillgängligheten för 

konsumenterna på den svenska apoteksmarknaden. På längre sikt finns oro att 

Sverige kommer att gå samma väg som Island och att tillgängligheten i glesbygd då 

kommer att bli sämre än före omregleringen. Innebörden av att apotek läggs ned på 

orter som tidigare hade ett apotek blir tvärt emot proposition 2008/09:145:s syfte och 

kommer endast öka tillgängligheten för den del av konsumenterna som bor i 

tätbefolkade områden. Detta blir då dessutom på bekostnad av konsumenter som bor 

i glesbefolkade områden. Frågan är om denna oro är befogad och vad vi kan förvänta 

oss för fortsatt utveckling på den svenska apoteksmarknaden.  Om en negativ 

utveckling förutspås, vad kan då staten gå in och göra för att motverka detta?  

Lärdom kan tas av våra grannländer, då både Norge och Island ligger före Sverige 

gällande en omreglering av apoteksmarknaden. Norge är det land som brukar sägas 

ha mest likartade förutsättningar jämfört med de som råder i Sverige. Gällande 

tillgängligheten till apotek i ländernas kommuner, var det stora skillnader vid 

tidpunkten då marknaderna omreglerades. I Norge saknade 210 av landets totalt 434 

kommuner apotek vid denna tidpunkt medan situationen i Sverige var att samtliga 

290 kommuner hade minst ett apotek. En tänkbar förklaring till att så många 

kommuner i Norge saknade apotek kan ha att göra med hur indelningen av 

kommuner ser ut. Norge har en mindre yta än Sverige och 144 fler kommuner, vilket 

gör att det troligtvis inte var så stora skillnader i tillgänglighet som det vid en första 

anblick kan verka.  Målet med en omreglering var för båda länderna att öka 

tillgängligheten av läkemedel för konsumenten och en parallell borde därmed kunna 

dras med den norska marknaden. Troligt är därför, utifrån erfarenheten från den 

norska marknaden, att vi kan förvänta oss en fortsatt ökning av apotek under 

kommande år, även om det inte med säkerhet kan sägas att dessa kommer att öka 

tillgängligheten i både tät- och glesbefolkade områden. Norge hade före 

omregleringen av marknaden fortfarande en positiv utveckling av apotek medan det 

i Sverige skedde en minskning av antalet apotek, vilket gör att vi eventuellt kan 

förvänta oss en mer måttlig ökning per år.   
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Vad det gäller Island så är utvecklingen något mer negativ då apoteken i landsbygd 

börjat minska. Dock verkar det som att det totala antalet apotek stabiliserar sig runt 

55-60 apotek då det är kring denna siffra variationen varit de senaste åren fem åren, 

2005-2010. Det är inte lika lätt att dra paralleller med den isländska marknaden då vi 

här har en helt annan demografisk uppbyggnad. Island är ett glesbefolkat land och 

en stor andel av befolkningen bor i Reykjavik-området, vilket gör att det inte är 

konstigt att det är här som den största ökningen av apotek har skett, då 

kundunderlaget i glesbygd är starkt begränsat. Sverige har också den största delen 

av befolkningen koncentrerat till ett fåtal större orter, även om det inte är lika 

extremt som på Island. Vi kan inte säga om det är så att denna utveckling kommer 

att följa även i Sverige, men det kan vara värt att höja ett varningens finger när det 

treåriga avtalet gällande apotekstäckning går ut i juli 2012. Det finns ett antal apotek i 

glesbygd som hotas av nedläggning på grund av att verksamheten inte är lönsam. I 

dagsläget får dessa inte läggas ner, men detta avtal löper ut i mars 2013. Innebörden 

av detta är att om staten inte ingriper och ger någon form av stöd eller subvention till 

dessa aktörer, att dessa helt kommer att försvinna. 

Vad gäller de danska och finska apoteksmarknaderna kan det vara bra att ha dessa 

som referenspunkt då inga större omregleringar skett på dessa marknader. 

Paralleller från dessa länder skulle kunna dras till Sverige i fråga om vad som skulle 

hänt om omregleringen inte kommit till skott. Utvecklingen på den svenska 

marknaden var mellan år 1999 och 2006 negativ och antalet apotek minskade med 

totalt 18 st. Danmark har under en längre tid haft en negativ utveckling medan 

Finland under de senaste tio åren haft en svagt positiv utveckling med en ökning på 

23 apotek.   

Danmark har 17200 invånare per apotek, vilket är den högsta siffran i Europa. 

Motsvarande siffra för Finland ligger på 6600. Innan omregleringen var siffran för 

Sverige cirka 10 000. Sett till skillnaderna i demografi är Sverige mest likt Finland, 

med tätbefolkade städer och stora, obefolkade områden. Danmark däremot har en 

högre befolkningstäthet, vilket gör att skillnaden i apotekstäthet förmodligen inte är 

så stor som måttet invånare per apotek visar. Att avgöra Sveriges utveckling i fallet 
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där omregleringen inte kommit till stånd är svårt, då skillnaderna i ländernas 

reglering gällande apoteksmarknaden tidigare var stora. Det är troligt att sveriges 

utveckling skulle varit fortsatt negativ, eller möjligen svagt positiv. De slutsatser som 

kan dras, är att ökningen av apotek i Sverige efter 2009 inte är beroende av ett 

generellt nordiskt uppsving på apoteksmarknaden.  

5.2. Apotekens geografiska lokalisering 

I stort kan ses att den största delen av nyetablering av apotek har skett i landets 

södra och mellersta delar, med största sannolikhet beroende på att invånartätheten 

här är högre än i de nordligare delarna. Endast 3 % av dessa har lokaliserat sig på en 

ort som tidigare saknade apotek. Det kan också ses att det gällande invånare per 

apotek har skett en stor förändring då skillnaderna mellan norr och söder inte längre 

är lika markanta som tidigare, vilket beror på att de flesta av de nya apoteken 

lokaliserat sig i de regioner som tidigare hade högst antal invånare per apotek. 

5.2.1. Hotellings gata 

Med tanke på att antalet apotek inte tillåts att minska på vissa orter, är det endast 

intressant att analysera nyetableringen av apotek då det endast är denna lokalisering 

som de nya apoteksaktörerna kan påverka. Det är därmed inte intressant att se om 

omlokalisering av redan existerande apotek har skett. Sett till Sverige som en enda 

marknad skulle, enligt Hotellings teori, samtliga apotek vara lokaliserade i samma 

punkt så att 50 % av befolkningen fanns på vardera sidan. Detta utfall är på grund av 

ovan nämnda reglering inte möjlig i verkligheten (och dessutom i våra ögon orimlig) 

och vi lämnar därför denna diskussion här.  Av denna anledning är det mer 

intressant att se varje tätort med omnejd som en egen delmarknad.  

Enligt Hotelling kommer nylokalisering att ske i anslutning till redan befintliga 

apotek (i slutläget). Detta är något vi kan påvisa i vår uppsats då 97 % av de nya 

apoteken har etablerat sig på orter som redan före omregleringen hade minst ett 

apotek. Det var dessutom många nya apotek som lokaliserade sig i samma tätort 

eller större centralort, exempelvis etablerades 58 st. nya apotek i Stockholms 

kommun. Utfallet beror enligt teorin på att företagen lokaliserar sig så att störst 

kundkrets nås och eftersom man antar att efterfrågan är oelastisk så förloras inga 
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kunder i de yttre delarna av marknaden, när lokalisering sker centralt. Detta kan 

kopplas till att invånartäthet och antalet invånare per apotek är högre i exempelvis 

större centralorter och det därför finns en större marknad här för företagen att 

erövra. Så långt i analysen ser det ut som verkligheten stämmer bra överens med 

Hotellings teoretiska resonemang.  

Gällande Smithies teori, att utfallet skulle bli detsamma vare sig det rör sig om ett 

monopol eller konkurrens mellan två aktörer verkar stämma överens med 

verkligheten om man ser Sverige som en enda marknad, då apoteken är utspridda i 

Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta är i sig inte intressant då dessa apotek fanns 

redan före omregleringen och inte får läggas ner. Det som är intressant är var de nya 

apoteken finns etablerade. Av dessa har nästan alla valt att lokalisera sig på en ort 

där minst ett apotek redan fanns etablerat. Ett monopol (eller konkurrenter i detta 

fall) hade valt att etablera apoteken mer utspritt över hela landets yta, det vill säga på 

mestadels på nya orter, för att på så sätt nå en större kundkrets. Vid en första anblick 

verkar det som om Smithies teori inte visar någon relevans för apoteksmarknaden.  

Detta resonemang grundar sig dock på en jämn fördelning av konsumenter på 

marknaden och med tanke på att befolkningen i Sverige är centrerad till ett fåtal 

större orter, kan det finnas en poäng för ett monopol med att lokalisera mer än ett 

apotek på en enskild ort. Det är tveksamt om detta skulle innebära så många som de 

97 % vi har observerat på apoteksmarknaden. Då vi saknar närmare uppgifter om 

hur befolkningen är fördelad är det svårt att avgöra om verkligheten stämmer 

överens med Smithies resonemang.  

Vi ser det inte som relevant att avgöra vilken teori som stämmer ”bäst” överens med 

verkligheten, då båda teorierna kan ge en rättvisande bild av marknaden beroende 

på ur vilket perspektiv vi väljer att se marknaden. Det är fullt möjligt att Smithies 

teori skulle visa större relevans inom vissa län än Hotellings gata om vi kartlagt 

avstånd mellan apotek inom länen. I tätbefolkade områden skulle detta troligtvis inte 

stämma då vi vet att många apotek finns samlade på en centrerad plats i större 

centralorter, medan det i mindre tätbefolkade områden där varje tätort oftast bara 

har ett apotek skulle kunna stämma bättre överens med verkligheten. Detta är något 
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som vi tyvärr inte kan gå vidare med, då vi saknar uppgifter om hur apoteken har 

lokaliserat sig i förhållande till varandra i stort. 

En skillnad mellan de två modellerna är att Hotelling antar en helt oelastisk 

efterfrågekurva medan Smithies antar att efterfrågan är elastisk i varje punkt på 

marknaden. Av utfallet på apoteksmarknaden att döma så är Hotellings antagande 

realistiskt, vilket vi tidigare har påpekat troligen beror på att apoteksprodukter inte 

är något som konsumenten kan välja att undvara. Detta kan vara en av orsakerna till 

att det mönster som Smithies förutspår inte håller för marknaden som helhet. 

En brist med Hotellings teori är att de lokaliseringsmönster som förutspås endast 

gäller för två aktörer. När fler aktörer kommer in på marknaden kommer detta 

mönster att förändras. Vi valde i början av uppsatsen att bortse från denna brist och 

det verkar som att utfallet på apoteksmarknaden stämmer väl överens med 

Hotellings resonemang, trots att apoteksmarknaden har åtskilligt fler aktörer än de 

två som ingår i Hotellings ursprungsfall.  

5.2.2. New Economic Geography  

New Economic Geography fokuserar på hur företag tycks lokalisera sig i 

klusterliknande formationer på marknaden. Enligt Paul Krugmans teori skulle detta 

bero på att företag lokaliserar sig där efterfrågan är stor samtidigt som efterfrågan 

ökar från den egna industrin när flera företag lokaliserar sig på samma plats. Detta i 

sin tur gör platsen mer attraktiv för bosättare, vilket gör att efterfrågan ökar 

ytterligare, vilket lockar till sig ännu fler företag och så vidare. 

För att se hur väl detta stämmer överens med utfallet efter omregleringen av den 

svenska apoteksmarknaden så kan konstateras att teorin verkar ha stor relevans. De 

flesta nyetablerade apoteken återfinns på platser som redan tidigare hade 

apoteksverksamhet. Detta är inte särskilt förvånande då apoteksföretag (som alla 

andra företag) vill etablera sig på en plats där efterfrågan är stor. Eftersom antalet 

invånare per apotek var högt i större städer och de södra delarna av Sverige överlag 

samtidigt som invånartätheten här är hög torde det finnas en stor efterfrågan för 

apoteksaktörerna att utnyttja. Om Krugmans resonemang skall gälla fullt ut innebär 
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detta att det i framtiden kommer bli attraktivare för befolkningen att bo på dessa 

orter, vilket i sin tur kommer att öka efterfrågan och ytterligare apotek kommer att 

etableras. Detta är författarna av denna uppsats tveksamma till. Det är inte särskilt 

troligt att enbart apoteksverksamheten har så stor betydelse att den kan påverka 

attraktiviteten på en ort. Det krävs troligen mer än bara apoteksverksamhet för att få 

till stånd en sådan utveckling. Mer rimligt är att apoteken endast är en liten del i det 

lokaliseringsmönster som Krugman förutspår. Detta betyder inte att det Krugman 

påstår inte gäller för den svenska apoteksmarknaden, utan tillsammans med andra 

företag och industrier kommer apoteksaktörerna förmodligen vara med och skapa 

det mönster som Krugmans teori förutsäger.   

5.2.3.  Samhällsekonomiskt optimal lokalisering 

Den samhällsekonomiskt optimala lokaliseringen enligt Hotellings teori är där de två 

företagen återfinns på den första respektive tredje kvartilen av marknaden, det vill 

säga jämnt fördelade över marknaden. Det är denna lokalisering som ger upphov till 

lägsta möjliga transportkostnad för samhället som helhet. Om verkligheten hade sett 

ut som Hotelling beskriver skulle detta innebära att den samhällsekonomiskt 

optimala lokaliseringen uppnås då apoteken är jämnt utspridda över hela Sveriges 

yta, vilket inte stämmer överens med hur det ser ut på marknaden i dagsläget. Detta 

förutsätter att konsumenterna är jämnt fördelade över ytan, vilket inte är fallet i 

verklighetens Sverige och vi kan därmed inte dra några slutsatser utifrån detta 

resonemang. Istället går vi vidare och diskuterar den modell vi utvecklat i kapitel 4.  

Originalmodellen visar på att det före omregleringen borde funnits 207 st. apotek i 

Norrland och resterande 673 apotek borde återfunnits i Götaland och Svealand. I 

själva verket var det så att 751 apotek fanns lokaliserade i den södra regionen och 

endast 129 apotek i den norra, trots att marknadens behov av apoteksprodukter vid 

denna tidpunkt tillgodosågs av ett statligt monopol som borde se till vad som är det 

optimala utfallet för samhället. För att nå det samhällsekonomiskt optimala läget på 

apoteksmarknaden borde 78 apotek ha flyttats från den södra till den norra regionen. 

I dagsläget, efter omregleringen, finns 154 apotek i norr och 1133 apotek i söder. 

Enligt modellen bör det för att uppnå ett samhällsekonomiskt optimalt läge finnas 



 
 

63 
 

299 apotek i Norrland och 988 apotek i Götaland och Svealand. För att uppnå det 

samhällsekonomiskt optimala läget skulle vi behöva omlokalisera 145 apotek från 

den södra till den norra regionen. För måttet invånare per apotek skulle denna 

samhällsekonomiskt optimala lokalisering resultera i siffran 3856 i norr och 8431 i 

söder. Detta visar på att det inte är optimalt att dessa siffror helt jämnas ut.  

Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att utvecklingen har gått åt motsatt håll, 

sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta i sig är inte förvånande då ett 

statligt monopol borde ta hänsyn till vad som är samhällsekonomiskt optimalt 

medan aktörerna på en fri marknad istället försöker att maximera sin vinst. Frågan är 

då varför det statliga Apoteket AB som hade ensamrätt på försäljningen av 

läkemedel före omregleringen inte agerade som modellen förutspår. En tänkbar 

förklaring till detta är att det finns andra aspekter än bara transportkostnader att ta 

hänsyn till, vilket är rimligt att tänka sig då exempelvis konsumentens nytta är av 

stor vikt vid ett sådant beslut. Apoteket AB:s beslut (före omregleringen) angående 

var lokalisering av apotek skulle ske grundade sig på bedömning om en god 

läkemedelsförsörjning, servicemässiga antaganden och företagsekonomiska 

överväganden, som tidigare nämnts i kapitel 2. Vad som är företagsekonomiskt 

lönsamt är i de flesta fall inte detsamma som vad som är samhällsekonomiskt 

optimalt och om man även väger in företagens lönsamhet i beslutet om lokalisering 

blir detta inte samhällsekonomiskt optimalt, vilket är en trolig förklaring till varför 

modellen i det här fallet inte stämmer överens med verkligheten.  

Det finns stora ytor i Norrland som är obefolkade, vilket medför att modellens 

resultat inte skulle vara lika entydiga om vi valde att plocka bort dessa obebodda 

ytor. För att komma tillrätta med detta problem studerade vi kartor över 

befolkningstäthet och genomförde en känslighetsanalys. Utfallet av denna analys 

visar på att resultatet fortfarande går i samma riktning även om vi väljer att plocka 

bort 30, 35, 40 eller 70 % av den norra regionens yta. Även om det sistnämnda 

extremfallet vore den sanna modellen bör fortfarande 63 stycken apotek flyttas från 

den södra till den norra regionen. Känslighetsanalysen visar på ett entydigt resultat; 

det finns för få apotek som är lokaliserade i Norrland sett till vad som är 
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samhällsekonomiskt optimalt. Vad gäller måttet invånare per apotek så jämnas dessa 

siffror ut något när den norra regionens yta reduceras, men det är fortfarande inte 

optimalt att dessa helt och hållet jämnas ut. 

Så långt i modellen har vi inte tagit hänsyn till att apoteksombud finns i glesbygd för 

att öka tillgängligheten till läkemedel. När vi lägger till dessa ombud i modellen 

förändras också resultatet. Den modell där dessa inkluderats och 35 % av den norra 

regionens yta plockats bort visar på att 56 apotek och/eller apoteksombud bör 

omlokaliseras från söder till norr. Detta är endast 3 % av det totala antalet apotek och 

apoteksombud och då denna modell är en förenkling av verkligheten är det svårt att 

säga om det är så att en optimal fördelning av apotek inte föreligger. Vi kan inte med 

säkerhet uttala oss om detta utfall är samhällsekonomiskt optimalt eller ej. Vare sig 

vi behöver omlokalisera från norr till söder eller tvärtom, torde läget idag inte vara 

långt ifrån det samhällsekonomiskt optimala, givet ovanstående modell. Det är 

fortfarande inte samhällsekonomiskt optimalt att antalet invånare per apotek 

utjämnas mellan den norra och södra regionen. Detta är i sig ett intressant resultat då 

det höga antalet invånare per apotek användes som ett argument till genomförandet 

av omregleringen. Sett ur ett perspektiv där avståndet till ett apotek är viktigt är 

detta således inte ett adekvat mått att använda sig av. 

Vad som dock kan diskuteras är att man i denna modell likställer ett apotek med ett 

apoteksombud. Ett apoteksombud erbjuder inte apotekstjänster i samma omfattning 

som ett fullservice-apotek då utbudet är begränsat samt att det inte finns någon 

farmacevt närvarande i verksamheten. En farmacevt kan exempelvis bidra med 

rådgivning i form av att rekommendera ett visst läkemedel eller ge tips om 

hälsoprevention. Att ett apotek och ett apoteksombud skulle vara perfekta substitut 

till varandra är i sig ett orimligt antagande. Modellen ger dock en bra uppfattning av 

hur många apotek och apoteksombud som bör finnas i varje region. Vi lägger 

därmed ingen vikt vid hur stor del av dessa som skall vara apotek eller 

apoteksombud, vilket man bör vara medveten om vid tolkningen av modellens 

resultat. Det skulle exempelvis inte vara optimalt att det i norr finns 424 

apoteksombud och inga apotek, vilket modellen nu påvisar. 
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Om läget idag antas vara samhällsekonomiskt optimalt och apotek i glesbygd, främst 

i Norrland, läggs ner, kommer vi att frångå detta samhällsekonomiskt optimala läge. 

Det borde därför finnas en vilja, från statligt håll, att rädda dessa apotek även om de i 

dagsläget inte är lönsamma. Detta skulle exempelvis kunna ske genom bidrag eller 

subventioner till de privata apoteksaktörer som driver dessa apotek.  

En invändning som bör göras mot ovanstående modell är att en viktig förutsättning 

är att man antar att befolkningen i de två regionerna är jämnt fördelade över ytan, 

vilket inte är rimligt i verkligheten. Syftet är dock inte att påvisa hur fördelningen 

bör se ut inom regionen, utan istället att visa hur många apotek som bör återfinnas i 

varje region. Detta borde därav vara av mindre betydelse.  

Ovanstående modell tar endast hänsyn till hur apoteken skall vara fördelade mellan 

regionerna. Vi går därför vidare med resonemang kring samhällsekonomisk optimal 

fördelning inom en region. En intressant frågeställning är, på det generella planet, om 

det verkligen är så många konsumenter som nu fått närmare till ett apotek, då de 

flesta nyetablerade apoteken återfinns på orter som redan före omregleringen hade 

minst ett apotek och majoriteten av dessa lokaliserat sig i centrum av denna ort. Om 

man tänker sig att det nu finns 2 apotek i en tätort istället för 1 före omregleringen 

och båda dessa är lokaliserade i centrum av denna tätort, så är det egentligen inte 

någon konsument alls som får närmare till ett apotek än tidigare, oavsett hur många 

människor som bor på orten. Det är visserligen orimligt att anta att alla apotek ligger 

precis bredvid varandra på samtliga orter, men det övergripande resonemanget 

borde vara tydligt då de allra flesta nyetablerade apoteken återfinns i centrum av en 

tät- eller centralort. Om fler av de nya apoteken hade lokaliserat sig mer utspritt på 

orten hade de totala transportkostnaderna för samhället minskat och vi skulle kunnat 

uppnå en högre nytta för samhället. Exakt hur apoteken skall vara fördelade inom en 

ort kommer vi inte längre med och vi har inte hittat någon modell för att komma 

tillrätta med detta problem, då en sådan modell skulle bli alltför komplicerad. Vi kan 

inte heller med säkerhet säga att konsumenter inom en region endast kommer att 

handla från apotek i sin egen region. Det skulle kunna vara så att konsumenter 

lokaliserade nära gränsen i en region har närmare till ett apotek i regionen bredvid, 
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än till ett apotek inom ”sin” region. Även här gäller att det inte är 

samhällsekonomiskt optimalt att antalet invånare per apotek är samma inom hela 

regionen, givet att befolkningstätheten varierar. 

Resonemanget utifrån Hotellings teori tar endast hänsyn till transportkostnader, då 

det är den enda faktor som har betydelse i modellen, givet de antaganden som görs. 

Verkligheten är inte fullt så enkel och det finns även andra faktorer som måste 

räknas in när man försöker finna ett samhällsekonomiskt optimalt läge i ekonomin. 

Med tanke på den höga invånartätheten och det höga antalet invånare per apotek i 

de södra delarna av Sverige samt större centralorter var säkerligen en del av de 

nyetablerade apoteken ”nödvändiga” för att bidra till att öka nyttan för samhället i 

form av exempelvis kortare kötider då detta tidigare ansågs vara ett problem hos det 

statliga Apoteket AB. Detta rättfärdigar en del av de nyetableringar som skett i de 

södra delarna och i större centralorter. Det är dock inte särskilt troligt att så många 

nyetableringar på samma ort, som i exempelvis Malmö kommun (122 % ökning) eller 

Stockholm (89 % ökning) ger någon större nyttoökning efter att de första 

nyetableringarna skett, då denna nytta borde avta i en snabb takt när nya apotek 

etableras. 

Kötiden är bara ett av många exempel på vad som kan tänkas vara viktigt för 

konsumentens nytta av ny apoteksverksamhet. Det är svårt att avgöra vad som 

spelar störst roll av vad som ovan diskuterats, vi kan bara konstatera att 

transportkostnader och ett otal andra faktorer har betydelse för nyttan av apotek i 

samhället och att hänsyn bör tas till samtliga faktorer.  

5.3. Apotekens strategiska lokalisering 

Utifrån den genomförda klassificeringen av apotek har vi kunnat dela upp dessa 

efter deras strategiska lokalisering. Vi konstaterar att antalet apotek i samtliga 

kategorier har ökat och att den största ökningen i absoluta tal har skett för 

kategorierna större centralort (153 st.), förort (73 st.) och köpcentrum (58 st.) medan den 

procentuella ökningen är störst för mataffär (1080 %), övrigt (180 %) och köpcentrum 

(141,5 %). Vi har även konstaterat att det varken före eller efter omregleringen fanns 

några apotek lokaliserade i landsbygd. 
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Anledning till att kategorierna mataffär och köpcentrum procentuellt sett har ökat så 

markant är troligen att denna lokalisering före omregleringen inte sågs som en 

lönsam lokalisering från samhällets sida och därför inte var särskilt vanlig. 

Företagsekonomiskt kan det ses som ett attraktivt alternativ och har därför ökat när 

marknaden liberaliserats. Att ökningen är större för kategorin större centralort 

jämfört med tätort beror förmodligen på att det var i län i söder (som i regel har fler 

större centralorter) som hade högst antal invånare per apotek före omregleringen. 

Det är inte särskilt förvånande att vi kan se denna utveckling då företag väljer att 

lokalisera sig där störst kundunderlag finns. Av samma anledning har därför 

kategorin förort ökat, då en förort är en stadsdel i en större centralort. 

Att kategorierna centrum större centralort, centrum tätort samt förort har ökat stort 

stämmer överens med både Hotellings och Krugmans teoretiska resonemang om en 

central lokalisering.  

Det främsta motivet till utebliven lokalisering i landsbygd är sannolikt att det här 

finns ett för litet kundunderlag för att det skall vara lönsamt för företagen att bedriva 

apoteksverksamhet.  Istället finns så kallade apoteksombud i landsbygden för att 

tillgodose marknadens behov.  

Kategorier som köpcentrum, mataffär och sjukhus kan inte förklaras med Hotellings 

eller Smithies resonemang då denna lokalisering ses som udda ur dessa teoriers 

perspektiv. Här passar Krugmans resonemang bättre in, då det handlar om flera 

företag som lokaliserar sig centrerat till en geografisk plats, på grund av att 

efterfrågan på företagets produkt då finns från både konsumenter och andra 

närliggande företag. Gemensamt för ovanstående tre kategorier är att det handlar om 

lokalisering i anslutning till en annan facilitet som alla människor någon gång 

behöver besöka. Tanken är då att man skall kunna uträtta flera ärenden på en och 

samma gång och apoteksbesöket följer då med som ”bihang” till det egentliga 

ärendet, vilket gör att konsumenten på detta sätt sparar tid. Om man tänker sig att 

konsumenten hade åkt till exempelvis mataffären oavsett om apoteksbesöket 

genomförts eller ej och det i annat fall behövts en extra resa till ett apotek, leder 

denna gemensamma lokalisering till att transportkostnaden för konsumenten totalt 
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sett minskar. Vi kan då konstatera att samhällets totala transportkostnader minskar 

tack vare valet av lokalisering, vilket i så fall gör att det blir mer samhällsekonomiskt 

effektivt. Troligt är att majoriteten av konsumenterna väljer att planera sina resor och 

uträttar flera ärenden samtidigt, även om vi inte kan säga att detta stämmer för 

samtliga fall.  

5.4. Aktörernas lokalisering 

I tabell 7 följer aktörernas lokalisering på marknaden till stor del samma mönster, 

satsningarna ligger i att etablera apotek i centrum större centralort samt centrum tätort. 

Denna lokalisering är föga överraskande, då det enligt Hotelling är i centrum av en 

ort möjligheterna att nå så stor kundkrets som möjligt finns. Detta är ett av de stora 

skälen till den stora andelen lokaliserade i centrum, oavsett om det gäller en större 

eller mindre ort.  

Den största skillnaden i aktörernas lokalisering föreligger hos sjukhusapotek. Apoteket 

AB innehar idag den största andelen sjukhusapotek, 18.7 %. En anledning till att flest 

apotek av denna typ finns inom Apoteket AB skulle kunna vara att de är mer, 

alternativt mindre lönsamma än andra typer av apotek och därför blev kvar inom 

företaget efter omregleringen.   

Vad gäller lokaliseringen köpcentrum är det Kronans droghandel och Apotek Hjärtat 

som står för majoriteten av apoteken i denna klass med drygt 10 % vardera till 

skillnad från Apoteket AB som inte har några apotek alls i denna kategori. En viktig 

bit till valet av denna lokalisering kan ligga i närheten till andra typer av affärer, då 

konsumenterna vill uträtta så många ärenden (eg. konsumtion) inom ett så litet 

geografiskt område som möjligt och på så vis maximerar sin egen nytta. Detta är 

också, som ovan nämnts, en välfärdsvinst om det innebär att den totala 

transportkostnaden minskar, vilket vi i det här fallet ser som troligt.  

Enligt Hotelling finns det en konflikt mellan samhällsekonomiskt optimal 

lokalisering och hur konkurrerande aktörer väljer att lokalisera sig. Av utfallet på 

apoteksmarknaden att döma så stämmer detta, sett till hur de privata aktörerna 

lokaliserat sig (om vi utelämnar apoteksombuden som inte är privata aktörer), då vår 
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modell tyder på att vi har gått längre ifrån en samhällsekonomisk fördelning av 

apotek mellan norra och södra Sverige sedan marknaden omreglerats. Detta är inte 

förvånande då enskilda aktörer endast ser till att nå så stor kundkrets som möjligt 

och därmed maximera sin egen vinst. Då Smithies teori är av motsatt åsikt, det vill 

säga att lokaliseringen inte förändras oavsett konkurrensform, kan vi konstatera att 

denna teori inte stämmer i detta fall.  

Intresseväckande är att en aktör, Medstop, som endast har valt att endast etablera sig 

i syd-, öst- och västsverige. Utifrån generell ekonomisk teori är detta med största 

sannolikhet ett lönsamhetsbeslut. Med störst antal invånare i södra Sverige kan en 

etablering i detta område ses som en mer säker investering, det finns helt enkelt fler 

konsumenter att nå ut till. Det kan förmodligen även handla om att man vill skapa 

ett varumärke som konsumenterna känner igen och detta är lättare att åstadkomma 

inom ett mindre geografiskt område om man har begränsade resurser.  

5.5. Slutsats 

Utifrån det datamaterial vi har arbetat med har vi kommit fram till att det skett en 

stor ökning av antalet apotek i Sverige sedan omregleringen 2009. Trots detta har 

endast 3 % av dessa apotek lokaliserat sig på orter där det tidigare inte fanns något 

apotek. Antalet invånare per apotek har sjunkit betydligt och skillnaderna i detta 

mått har jämnats ut mellan områden där dessa tidigare var stora. Vi har dock visat 

på att en total utjämning av detta mått inte är önskvärt sett ur ett 

samhällsekonomiskt lönsamhetsperspektiv, då detta mått inte tar hänsyn till hur 

långt avstånd konsumenten får färdas till ett apotek. 

I absoluta tal har den största ökningen i strategisk lokalisering skett för kategorierna 

centrum större centralort, förort samt köpcentrum. Procentuellt sett är det däremot 

kategorierna mataffär, övrigt samt köpcentrum som ökat mest. Detta beror med stor 

sannolikhet på en liberaliserad marknad som tillåter företag att agera ut olika 

strategier.  
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Utifrån den modell vi utvecklat gällande samhällsekonomiskt optimal fördelning av 

apotek, har det framkommit att denna inte är optimal om vi bara ser till antalet 

apotek (utelämnar apoteksombuden). Då har dock apotekstäckning i glesbygd i form 

av apoteksombud utelämnats. Om dessa ombud räknas in i modellen får vi ett 

resultat som visar på att fördelningen faktiskt är, eller i annat fall ligger nära, en 

samhällsekonomiskt optimal fördelning av apotek och därmed minimerar samhällets 

totala kostnader för transport till ett apotek. Vi har inte lagt någon vikt vid hur stor 

andel som skall vara apotek eller apoteksombud inom regionen.  

Idag finns en oro att apotek i glesbygd kommer att läggas ner då avtalet med privata 

apoteksaktörer om att behålla vissa apotek i glesbygd går ut i juli 2012. Dessa får då 

läggas ner våren 2013 och berör främst apotek i Norrland, vilket kan påverka om 

utfallet på apoteksmarknaden i framtiden kommer att uppvisa en 

samhällsekonomiskt optimal fördelning av apotek eller ej.   
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Bilaga 1.  Befolkningstäthet- antal invånare per kvadratkilometer 

2010 

 

Notera här att vi har tittat efter stora sammanhängande obebodda områden. Vi plockar 

därmed inte bort all grön yta. Om vi gjorde detta skulle vi negligera 

transportkostnaderna för de människor som bor runtomkring. Detta är också 

anledningen till att ingen hänsyn tagits till de gröna ytor som återfinns i den södra 

regionen.  

 

Källa: Statistisk årsbok 2012, SCB (2012), hämtat 2012-05-07: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_05_A01BR1201.

pdf 
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Bilaga 2. Beräkningar gällande samhällsekonomiskt optimal 

fördelning. 

 

Beräkning 1. Den norra regionens yta reduceras med 30 %.  

Ny yta: 0,7*242 735=169 914,5 

Funktion att minimera: √(169 914.5/x)*1 152 796))+√(168 196/(1 287-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=272,381  1 287-x= 1 014,619 

 

Beräkning 2. Den norra regionens yta reduceras med 35 %. 

Ny yta: 0,65*242 735=157 777,75 

Funktion att minimera: √(157 777.75/x)*1 152 796))+√(168 196/(1 287-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=267,115  1 287-x=1 019,885 

 

Beräkning 3. Den norra regionens yta reduceras med 40 %.  

Ny yta: 0,6*242 735=145 641. 

Funktion att minimera: √(145 641/x)*1 152 796))+√(168 196/(1 287-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=261,511  1 287-x=1 025,489 
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Beräkning 4. Den norra regionens yta reduceras med 70 %.  

Ny yta: 0,3*242 735=72 820,5 

Funktion att minimera: √(72 820,5/x)*1 152 796))+√(168 196/(1 287-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=216,643  1 287-x=1 070,357 

 

Beräkning 5. Apotek och Apoteksombud, ursprunglig yta.  

Funktion att minimera: √(242 735/x)*1 152 796+√(168 196/(2 042-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=474,064  2 042-x=1 567,936 

 

Beräkning 6. Apotek och Apoteksombud. Den norra regionens yta reduceras med 

30 %. 

Ny yta: 0,7*242 735=169 914,5 

Funktion att minimera: √(169 914.5/x)*1 152 796+√(168 196/(2 042-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=432,170 2 042-x=1 609,830 

 

Beräkning 7. Apotek och Apoteksombud. Den norra regionens yta reduceras med 

35 %. 

Ny yta: 0,65*242 735=157 777,75 

Funktion att minimera: √(157 777.75/x)*1 152 796+√(168 196/(2 042-x))*8 330 059 
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Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=423,814 2 042-x=1 618,186 

 

Beräkning 8. Apotek och Apoteksombud. Den norra regionens yta reduceras med 

40 %. 

Ny yta: 0,6*242 735=145 641. 

Funktion att minimera: √(145 641/x)*1 152 796+√(168 196/(2 042-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=414,923 2 042-x=1 627,077 

 

Beräkning 9. Apotek och Apoteksombud. Den norra regionens yta reduceras med 

70 %. 

Ny yta: 0,3*242 735=72 820,5 

Funktion att minimera: √(72 820,5/x)*1 152 796+√(168 196/(2 042-x))*8 330 059 

Derivera och sätt uttrycket lika med 0. Lös ut x. 

x=343,733 2 042-x=1 698,267 

 

 

 

 

 

 

 

 


