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Sammanfattning 
 
Titel: Det framtida servicemötet - en studie av ändrade förutsättningar för servicemötet på en 
avreglerad apoteksmarknad. 
 
Författare: Emelie Andersson, Charlotte Lindell och Maria Vilén 
 
Handledare: Richard Ek och Pia Siljeklint  
 
Problem: En avreglering kommer att ändra förutsättningarna för servicemötet. Utifrån ett 
kundperspektiv kan både för- och nackdelar belysas. Servicemötet kommer att påverkas då 
avregleringen å ena sidan innebär en ökad valfrihet för kunden, å andra sidan ett ökat ansvar.  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur en förändring från ett monopol till en relativt fri 
marknad leder till ändrade förutsättningar för servicemötet ur ett kundperspektiv. För att kunna 
undersöka syftet har vi använt apoteksmarknaden som fallstudie och valt att begränsa oss till 
receptfria läkemedel. 
 
Metod: Uppsatsen har behandlats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Vidare har metodens 
angreppssätt varit såväl deduktivt som induktivt. Vårt insamlade material består av Service 
Management teorier samt utredningar vilka behandlar avregleringar på apoteksmarknader. 
Materialet har analyserats utifrån både ett kvantitativt och kvalitativt metodsätt.   
 
Teori: Uppsatsen baseras på Service Management teorier om mötet mellan aktör och kund, 
vilken i uppsatsen benämns som servicemötet. Servicemötet definieras utifrån fyra determinanter; 
Personalens kompetens, Trygghet, Erbjuden information/kunden informationssökande och 
Tillgänglighet.   
 
Slutsatser: Efter avregleringen kommer servicemötet förändras utifrån de val som kunden gör 
men även utifrån var kunden bor. Gällande de fyra determinanter som servicemötet baseras på, 
kommer kunden få välja vilka determinanter den prioriterar. Valen för kunden kommer i stora 
drag att stå mellan Tillgänglighet och Erbjuden information eller Personalens kompetens och 
Trygghet. Men en avreglering kommer även innebära att kunden själv kommer att kunna styra 
servicemötets utfall. 
 
Nyckelord: Servicemöte, Kund, Avreglering, Apoteksmarknad 
 



Abstract 
Title: The service meeting of the future  – a study of changes regarding the service meeting on 
a deregulated market 
 
Authors: Emelie Andersson, Charlotte Lindell and Maria Vilén 
 
Advisors: Richard Ek and Pia Siljeklint  
 
Problem: A deregulation involves changes regarding the service meeting. On the basis of a 
customer perspective both benefits and disadvantages can be illustrated. The deregulation will on 
one side result in increased freedom of choice, on the other hand in increased customer 
responsibility.  
 
Purpose: Our purpose is to study how the change from a monopoly oriented market to a free 
market situation results in changed conditions regarding the service meeting. The pharmacy 
market act as case and the study is restricted to only consider non-prescription medicine. 
 
Methodology: The case study, which character is descriptive, consists of Service Management 
theories and inquiries from a commissioner and an investigator. We have used both an inductive 
and a deductive approach when working with the assembled material. 
 
Theoretical framework: Service Management theories, which consider the meeting between the 
customer and the company, “the service meeting”. The service meeting is defined on the basis of 
four service aspects; the capability of the staff, security, provided information/the customers own 
seeking process and availability.      
 
Conclusions: The service meeting will change regarding the customer’s choice and due to where 
the customer lives. Regarding the four service aspects that define the service meeting, the 
customer will have to choose between the aspects. But the deregulation will also involve the 
customer choice regarding the result of the service meeting.     
 
Key words: Service meeting, Customer, Deregulation, Pharmacy market 
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1 Inledning 
I denna del introduceras läsaren till vårt val av ämne. Vi beskriver bakgrunden till ämnesvalet 
och presenterar den bransch som kommer agera som uppsatsens fallstudie.   

 

1.1 Kunden i fokus på en avreglerad marknad 
 

"Förändringen kan få stor betydelse för  

branschen och kan leda till en utveckling av servicehandeln." 1 

 
 
Ovannämnda citat är hämtat från när Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, talar 

om avregleringar av olika marknader i Sverige. Han betonar därmed att en del av syftet med en 

avreglering är att förbättra servicen i handeln till fördel för konsumenterna.  

 

Traditionellt sett har detaljhandelns fokus gällt varuförsäljning men kundernas ökade krav på 

olika servicetjänster har inneburit att det inte längre är tillräckligt. För att vara konkurrenskraftig 

på marknaden idag krävs mer än företagens primära aktivitet, det krävs tilläggstjänster och 

service. Serviceaspekten har således fått en ökad betydelse. Ur ett kundperspektiv kan god 

service visa sig genom trevlig och kompetent personal, god tillgänglighet och förmågan att 

uppfylla konsumenters individuella behov. Samtliga av dessa serviceaspekter upplever kunden i 

mötet med aktören, ett möte som kommit att benämnas servicemötet.2  

 

Servicemötet är inget statiskt fenomen utan dess kvalitet varierar beroende på företagets karaktär 

och den marknad som företaget verkar på.  Marknaden, eller branschen, bestämmer även vilka 

spelregler som gäller. Marknaden har således blivit företagens spelplan och arenan där 

servicemötet sker. Det medför att marknadsstrukturen påverkar företagens agerande och deras 

agerande påverkar i sin tur servicemötet. Marknadsstrukturerna håller dock på att förändras i 

Sverige. Den svenska modellen har traditionellt sett inneburit att den svenska staten kunnat 

kontrollera en marknad genom att ge ett statligt bolag monopolställning. Syftet med modellen var 

                                                 
1 Erichs, J. (2007) Servicehandeln redo för läkemedelsförsäljning Svensk servicehandel & Fast food 2007-11-08 
2 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – En CRM-ansats. Liber AB Malmö s. 12 



att skapa maximal effektivitet, men kunde kritiseras för att monopolföretaget fick bristande 

incitament att kostnadseffektivisera och förbättra sin kvalitet. Exempel på tidigare reglerade 

marknader är post-, tele- och tågmarknaden.3 Den nya förändringen innebär att allt fler 

marknadsstrukturer går från att vara statligt reglerade till att privatiseras. Enligt 

Konkurrensverket är avregleringar viktiga att beakta ur ett kundperspektiv, då meningen med den 

nya reformen är att den fria konkurrensen ska generera i kvalitetshöjningar, ökad tillgänglighet 

och prispress4. Konkurrensverket betonar därmed att en del av syftet med en avreglering är att 

förbättra servicen till fördel för konsumenterna.  

 

1.2 Problemdiskussion  
Avregleringar innebär ändrade förutsättningar för servicemötet, både för aktören och för kunden. 

Utifrån ett kundperspektiv innebär en avreglering både för- och nackdelar; å ena sidan ger 

avregleringen kunden ökad valfrihet då fler aktörer etableras på marknaden, å andra sidan får 

kunden ett ökat ansvar eftersom han/hon själv tvingas söka information för att överväga vilken 

aktör som bäst motsvarar kundens behov.  

 

Om ett monopol pågått under en längre tid, vilket monopol generellt gör, har det skapats en mer 

eller mindre utvecklad relation mellan kund och aktör. Relationer kan te sig på olika sätt, men om 

aktören styrs av staten resulterar det ofta i att kunden känner ett förtroende och en trygghet för 

aktören och dess personal. Denna relation kan bli annorlunda när monopolet avregleras och 

kundens förutsättningar förändras, vilket även innebär en påverkan på servicemötet. 

 

Det empiriska material vi studerat består av utredningar författade av Lars Reje och Anders 

Anell5. Utredningarna belyser konsekvenserna av en avreglering och utgår, enligt författarna, från 

ett kundperspektiv. Även om så är fallet har vi uppmärksammat att utredningarna inte belyser 

kundsituationen utifrån ett Service Management perspektiv. Vilket grundas på att utredningarnas 

referenser övervägande består av källor från den nationalekonomiska disciplinen och att fokus 

                                                 
3 Reje L. (2008b) SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden Huvudbetänkande av 
Apoteksmarknadsutredningen, Stockholm s. 159 
4 Konkurrensverket Swedish Competition Authority (2008) Konkurrensverket fortsätter granska apoteksreformen  
5 Se del 4, Empiri 



således ligger på marknadens konkurrens och effektivitet. Detta medför att det finns utrymme för 

att studera servicebegreppet mer ingående.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur en förändring från ett monopol till en relativt fri marknad leder 

till ändrade förutsättningar för servicemötet ur ett kundperspektiv. 

 

För att göra vårt syfte mer hanterbart har vi valt att använda en specifik marknad som fallstudie. 

Vi är dock medvetna om att varje marknad är, unik vilket medför att det inte är realistiskt att anta 

att en avreglerings utfall kan ses som generell för samtliga avregleringar.  

 

1.4 Vår fallstudie; apoteksmarknaden 
Som fallstudie har valt vi den svenska apoteksmarknaden och vi kommer att studera 

avregleringen av monopolet gällande receptfria läkemedel.  Sveriges apoteksmonopol är unikt 

utifrån ett globalt perspektiv, då endast tre länder i världen fortfarande har denna 

marknadskonstruktion. Norges och Danmarks apoteksmonopol avreglerades år 2001 och år 2003 

tilläts även försäljningen av vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln6.  

 

Anledningen till val av fallstudie beror främst på ämnets aktualitet. Förslaget är att från och med 

den 1 juli 2009 kommer andra aktörer än Apoteket AB få sälja receptfria läkemedel i Sverige. Vi 

har valt att enbart studera receptfria läkemedel då dessa kommer att säljas både hos Apoteket AB, 

hos nya apoteksaktörer och inom detaljhandeln. En avreglerad apoteksmarknad utgör således en 

intressant fallstudie eftersom avregleringen innebär påtagliga förändringar för servicemötet. 

Kanske framförallt för att läkemedelsförsäljning kommer pågå på andra arenor än apotek.  

 

Vi anser vidare att apoteksmarknadens avreglering, till skillnad från tidigare avregleringar såsom 

tele-, post- och tågmarknaderna lämpar sig bättre för vårt syfte. Personalens agerande och 

kompetens är en viktig serviceaspekt på apoteksmarknaden, då produktens karaktär (läkemedel) 

ställer höga krav på rådgivning. Felaktigheter i form av bristande trygghet, rådgivning och 

                                                 
6 Anell, A. (2004) IHE e-rapport 2004:2, Nya villkor för apotek och läkemedelsförsäljning – Erfarenheter från 
avregleringar i Danmark, Island och Norge, Lund s. 7  



information kan få allvarliga konsekvenser på servicemötet.  

 

Utifrån detta resonemang har vi utformat följande frågeställning; Hur kommer avregleringen av 

apoteksmonopolet skapa ändrade förutsättningar för servicemötet gällande receptfria 

läkemedel?  



2. Metod 

I detta stycke presenteras bakgrundsfakta till val av källor och vårt förhållningssätt till dessa.  
Avsikten med metodavsnittet är att redogöra för läsaren hur vi bearbetat det insamlade 
materialet och således ge uppsatsen en ökad reliabilitet och validitet. 
 

2.1 Ett Hermeneutiskt perspektiv 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en förändring från ett monopol till en relativt fri 

marknad leder till ändrade förutsättningar för servicemötet ur ett kundperspektiv. Då 

servicemötet kan betraktas som ett fenomen och vi ska undersöka hur detta förändras, har vi 

valt ett hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska perspektivet stämmer väl överens med 

uppsatsens syfte, eftersom detta perspektiv lämpar sig bäst för en tolkning av hur ett fenomen 

påverkas av en förändring. Enligt den hermeneutiska ansatsen påverkas ett fenomens 

agerande av att det utgör en del av ett större sammanhang.7 Därför är denna vetenskapliga 

utgångspunkt passande för att få en insikt om hur fenomenet servicemötet förändras i takt 

med marknadens omställning.  

 

Förändringsprocessen som är i centrum i den hermeneutiska metoden, innebär att användaren 

ger ett helhetsperspektiv på varför ett fenomen agerar på ett visst sätt. Metoden syftar till att 

förklara avsikter och inte orsaker. Således genererar den hermeneutiska metoden i ett 

subjektivt utfall.8 Detta överensstämmer med vårt tillvägagångssätt då vi likt metoden 

kommer att förklara avsikter, i form av olika potentiella förändringsaspekter och inte 

orsakerna bakom dessa. 

 

Hermeneutik härstammar från humanistiska och teologiska studier och kan beskrivas som en 

tolkningslära.  Det innebär att användaren försöker förstå människors handlingar genom att 

framförallt tolka deras sätt att kommunicera.9 Då vi utgår ifrån det hermeneutikiska 

perspektivet innebär det att vi tolkat det material som vi studerat inom ämnet. Vi har som 

empiriskt material använt oss utav Lars Rejes och Anders Anells utredningar angående 

apoteksmonopolets kommande avreglering och då vi har studerat dessa utredningar har vi haft 

författarnas syfte i åtanke. Detta för att motverka att uppsatsen vinklas så att en avreglering 

framställs som onyanserat positiv eller negativ. Anledningen till att vi valt Reje och Anells 

                                                 
7 Lundahl, U. & Skärvard, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur s. 
45 
8 Ibid. 
9 Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö s. 25-26 
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utredningar beror på att Reje är utsedd av Regeringen och Anell av 

Läkemedelsindustriföreningen. Således har källorna relevanta uppdragsgivare och vi finner 

det intressant att undersöka om de förespråkar liknande åsikter eller om de skiljer sig åt.    

 

2.2 Metodangreppsätt 
Det finns två huvudsakliga utgångspunkter vid en studie av verkligheten, deduktiv och 

induktiv. Den induktiva angreppsmetoden innebär att användaren går från empiri till teori, 

medan den deduktiva förespråkar ett motsatt förhållningsätt. Vid en kombinering av ett 

deduktivt och ett induktivt angreppsätt bildas abduktion, vilket innebär ett växelvis pendlande 

mellan teori och empiri.10  

  

Vi inledde vårt arbete med att studera olika teorier inom ämnet service med en fokusering på 

servicemötet. Utifrån detta urval valde vi sedan teorier gällande begreppet Servicemötet 

utformade av Grönroos, Norman och Gummesson från den Nordiska skolan. Vi fann dessa 

teorier vara mest lämpade, eftersom den Nordiska skolans definition av servicemötet bäst 

överensstämmer med det vi vill studera. Utifrån en djupare studie av teorierna valde vi sedan 

ut fyra av tio determinanter av servicekvalitet, utformade av den Nordiska skolan. Vi fann 

dessa fyra determinanter vara mest lämpliga för att definiera servicemötet i vår fallstudie, 

apoteksmarknaden. Detta innebär att vi i vår arbetsprocess har anpassat teorin efter empirin. 

Vi har således haft vår utgångspunkt i empirin vilket tyder på att vi använt oss av ett induktivt 

angreppssätt och valt de teorier som lämpade sig bäst för vår fallstudie. Fenomenet 

servicemötet är inte statiskt och skiljer sig från bransch till bransch vilket gör att en 

anpassning av teoretiska modeller efter vald bransch blir nödvändig.  

 

De fyra determinanter vi valt utifrån teorin har legat till grund för vår analys av vårt empiriska 

material. Vi har i analysen jämfört det empiriska materialet med de valda teorierna, i syfte att 

se om empirin överensstämmer med teorin. Vårt tillvägagångssätt innebär här en deduktiv 

metodhantering, då den deduktiva metoden betyder att användaren utgår från teori till 

empiri11. Vår målsättning har varit att se hur teorierna ter sig i verkligheten och belysa de 

eventuella skillnaderna som kan finnas. Den deduktiva ansatsen innebär precis detta, ett 

experiment kring hur kompatibel en teori är att använda i praktiken.12  

                                                 
10 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2002) Att utreda, forska och rapportera, Liber AB, Malmö 
11 Ibid. 
12 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, s. 34 



 12

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi i vår arbetsprocess skiftat mellan att gå från empiri 

till teori (induktivt) och från teori till empiri (deduktivt). Detta innebär att vi använt oss av en 

abduktiv angreppsmetod. Detta tillvägagångssätt möjliggör ett växelvis pendlande mellan 

teori och empiri och resulterar ofta i att användaren får ökad kunskap och förståelse för sin 

forskning.13 Vi tror att användningen utav olika metodangreppssätt har resulterat i att vi fått 

en ökad kunskap kring undersökningsområdet. Vi har genom att växelvis använda oss av 

olika angreppssätt ställt oss kritiska till både det teoretiska och empiriska materialet.  Teorin 

har anpassats utefter empirin och på så vis blivit mer användbar, vilket genererat i att vi 

kunnat analysera empirin utifrån relevanta teorier.  

 

2.3 Metodval 
Vårt empiriska material består främst utav utredningar gjorda av Lars Reje och Anders Anell.  

Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ metod när vi behandlat underlaget till 

uppsatsen.  

 

I empirin presenterar vi konsekvenserna av tidigare avregleringar i Norge och Danmark. Detta 

innebär att vi gör generaliseringar genom att föreställa olika tänkbara scenarion, vilket tyder 

på att vi använt oss av den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metodens utmärkande drag 

är att den levererar ett brett resultat vilket möjliggör generaliseringar. Forskaren tar hjälp av 

siffror, ofta i form av statistik, och använder detta som ett analysinstrument 14. Ofta används 

metoden vid utformning av statiska enkäter, det vill säga frågeformulär med fastställda 

svarsalternativ. Detta innebär att svaren begränsas inom tydligt fastställda ramar.15 

Anledningen till att vi valt denna metod är att vi vill få en ökad förståelse för vad en 

avreglering innebär för kunden. Trots att det medför generaliseringar att studera 

grannländernas avregleringar, då dessa har andra förutsättningar, så finner vi att det gett oss 

ett användbart bidrag till vår empiri. 

 

Utöver en presentation av tidigare avregleringar presenterar vi även i empirin mer ingående 

information från utredningarna om specifika aspekter som kommer förändras efter en 

avreglering. Genom denna information försöker vi förmedla en djupare förståelse kring 

                                                 
13 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2002)  
14 Patel, R. & Tebelius, U. (1997) Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur s. 90 
15 Jacobsen, D.I. (2002) s. 159 
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avregleringens förändrade förutsättningar sett ur ett kundperspektiv. Detta undersökningssätt 

kan vara förenligt med den kvalitativa metoden som är mer djupgående. Metoden handlar om 

att fritt förmedla sin tolkning av verkligheten, det finns således inga statiska ramar som utgör 

en begränsning.  Metoden anses därför vara användbar när undersökaren vill få fram kunskap 

kring helheten och inte fokusera på enstaka företeelser. Det handlar om att förstå, inte 

generalisera.16 Vi finner att den kvalitativa metoden är högst essentiell då vi undersöker ett 

fenomens förändring, vilket innebär att vi ser till helheten inom begreppet servicemötet och 

försöker tolka bilden av verkligheten genom vårt empiriska material. 

 

2.4 Datainsamling – primär eller sekundär 
Trots att uppsatsen syfte är att behandla servicemötet sett utifrån ett kundperspektiv har vi valt 

bort att använda kundundersökningar som undersökningsmetod. Detta för att vi studerar en 

avreglering som ännu inte ägt rum och kundernas åsikter gällande en kommande avreglering 

endast hade blivit spekulativa. Därmed har vi gjort ett medvetet bortval av så kallad 

primärdata, att forskaren själv inhämtar material med tanke använda den till ett klart definierat 

ändamål17. Vårt empiriska underlag, statliga utredningar, är baserade på data som är insamlat 

av utredarna själva. Eftersom vi har tagit del av dessa innebär det att vi använt oss utav 

sekundärdata.18 Vi anser att utredningarna som omfattande då de är baserade på en bred 

datainsamling och anser att vårt val av sekundärdata lämpar sig väl för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. 

 

2.5 Uppsatsens validitet och reliabilitet 

Validitet grundar sig dels i att empirin är tillämplig för att nå ett önskvärt resultat och dels i att 

teori och empiri harmoniserar och överensstämmer med uppsatsens syfte19.  

 

De teorier som vi använder i uppsatsen har kända upphovsmän såsom Grönroos, Normann, 

Gummesson. Upphovsmännen tillhör disciplinen Service Management och således kan deras 

åsikter beaktas som akademiskt erkända. Vi anser därför att uppsatsens val av teoretiska 

källor har hög grad av validitet.  

 

                                                 
16 Patel, R. & Tebelius, U. (1997) s. 90 
17 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2002) s. 84 
18 Ibid. 
19 Svenning, C. (1997) Metodboken, Lorentz förlag, s. 61  
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Eftersom vårt empiriska material består utav utredningar gjorda av Reje och Anell så är 

uppdragsgivaren till dessa även väsentlig för att förstå i vilket syfte de har genomförts. Rejes 

utredningar är gjorda på beställning av den borgerliga regeringen och Anells på uppdrag av 

Läkemedelsindustriföreningen. Rejes politiska bakgrund framkommer inte, då han anses vara 

en neutral utredare. Men det faktum att utredningen är gjord på den borgliga regeringens 

begäran och att de ställer sig positiva till en avreglering tror vi kan färga utredningens utfall. 

Samtidigt är utredningen framtagen som ett förslag till en avreglering, vilket innebär att den 

framhäver positiva aspekter. Även det faktum att Anell har en uppdragsgivare kan färga hans 

utfall, då det kan ses som sannolikt att Läkemedelsindustriföreningen har ett syfte med sin 

uppdragsbeställning. Således har vi detta i åtanke när vi använder oss utav materialet.  

 

Även materialhanteringen gällande avregleringarna i Norge och Danmark har vi beaktat. 

Detta eftersom länderna skiljer sig såväl emellan som i förhållande till Sverige då de har olika 

restriktioner och förutsättningar, vilket kan resultera i att utfallen i grannländerna inte behöver 

överensstämma med ett utfall i Sverige.  För att öka empirins validitet har vi därför valt att 

enbart använda det material som till största del motsvarar Sveriges förutsättningar och bortsett 

från det material som är utmärkande för det specifika landet.  

 

Vid användning av sekundära källor är det av essentiell vikt att vara medveten om att 

materialet kan vara avsett för att användas i ett annat sammanhang 20. Vi anser att våra val av 

källor lämpar sig väl för användning i uppsatsen, dels för att vi uppfattar materialet som 

trovärdigt och dels för att vi öppet redovisar när vi misstänker att upphovsmakarna kan ha ett 

intresse av att vinkla informationen.  På så vis anser vi att uppsatsen utöver god validitet även 

har hög reliabilitet, vilket innebär att uppsatsen är tillförlitlig och att resultatet kan anses 

trovärdig 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Bryman, A. (2002) s. 210-211 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis introduceras läsaren till tre ansatser gällande synen på ”servicemötet”. I nästa 
steg förs en diskussion kring kundens serviceupplevelse, slutligen presenteras de fyra 
dimensioner vi finner relevanta att beakta, när vi studerar servicemötet på en avreglerad 
apoteksmarknad.  

 

3.1 Servicemötet  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur en förändring från ett monopol till en relativt fri 

marknad leder till ändrade förutsättningar för servicemötet ur ett kundperspektiv. Vi undrar 

hur denna förändring kommer att påverka servicemötet, det vill säga mötet mellan kunden och 

aktören på marknaden. Olika forskare ser servicemötet som ett fenomen men använder 

varierande ansatser för att studera det. Nedan presenteras tre teoretiska ansatser som 

servicemötet kan framställas utifrån.21  

 

Den perceptionspsykologiska ansatsen, vilken behandlar kundens informationssökande och 

dennes personliga upplevelse.  Ansatsens fokus ligger på vad kunden förväntar sig i 

förhållande till vad kunden upplever samt betydelsen av att möta kunden på rätt sätt. 

Servicemötet ses som en interaktion som pågår under en begränsad tidsperiod.22 

 

Den socialkonstruktivistiska ansatsen är ett rollteoretiskt angreppsätt som ser personal och 

kund som aktörer som intar en roll. Denna ansats fokuserar på de olika deltagarnas beteende 

och ser servicemötet som ett skådespel.23 

   

Den relationsbaserade ansatsen ser servicemötet som en värdeskapande process. Ansatsen 

syfte är att skapa en långsiktig relation mellan kund och aktör. Servicemötet definieras som 

något som skapats genom en mängd interaktioner 24  

 

Ovanstående ansatser visar att det finns en mängd definitioner på vad servicemötet verkligen 

är. Vi har valt att utgå från den perceptionspsykologiska ansatsen, vilket innebär att vi ser 

servicemötet som en tidsbegränsad interaktion, snarare än ett rollspel eller en ständigt 

pågående relation. Forskare som utgår från denna ansats är bland andra Normann, Grönroos 
                                                 
21 Eksell, J. (2005) Teorier om servicemötet i Servicemötet - Multidisciplinära öppningar s. 20 
22 Ibid.,  s. 20-21 
23 Ibid.,  s. 22-23 
24 Ibid.,  s. 23-24 
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och Gummesson som tillsammans bildar den Nordiska forskningsskolan25. Normann ser 

servicemötet som en social interaktion mellan kund och personal26. Beskrivningen påminner 

om Grönroos framställning, att servicemötet skildrar samspelet mellan kund och leverantör 

och att mötet är avgörande för hur kunden kommer att uppleva leverantörens servicekvalitet27. 

Det kan således fastställas att servicemötet ses som en interaktion med ett tydligt syfte, att 

både kunden och serviceleverantören har förväntningar på mötet28.   

 

Man kan argumentera för att den Nordiska skolan, utöver att utgå från en 

perceptionspsykologisk ansats, även har sin utgångspunkt i den relationsbaserade ansatsen.  

Skolan menar att ett servicemöte av god kvalitet leder till återkommande kundmöten, vilket 

på lång sikt genererar i att en relation skapas. Vi har dock valt att bortse från att servicemötet 

är en del av en större helhet utan ser på servicemötet som ett enskilt fenomen, en 

tidsbegränsad interaktion. Vi gör detta bortval eftersom vår uppsats inte behandlar kundernas 

åsikter gällande servicemötet. Således tar vi ingen hänsyn till att kunderna kan ha olika 

förväntningar på servicemötet baserat på deras tidigare erfarenheter.  

 

Nedan förs en diskussion kring servicemötets kvalitetsdimensioner och hur dessa påverkar 

kundens upplevda servicekvalitet.  

 

3.2 Servicemötets kvalitetsdimensioner 
Vid vår behandling av servicemötet som fenomen har vi valt att utgå från olika 

kvalitetsdimensioner. Vi har funnit att det finns en rad olika dimensioner att tillgå och insett 

att forskare som Grönroos och Parasuraman förespråkar olika. Detta kan tolkas som att det 

inte är en självklarhet vilka dimensioner som bör användas för att få det mest tillförlitiga 

resultatet. Enligt Grönroos finns det inte några universala faktorer som kan appliceras i alla 

situationer. Han anser att valet av kvalitetsdimensioner bör baseras efter vilken bransch som 

ska studeras.29  

 

Ovanstående resonemang har resulterat i att vi valt att studera ett antal modeller som 

förespråkar olika kvalitetsdimensioner. Detta för att kunna identifiera de dimensioner vi anser 

                                                 
25 Eksell, J. (2005) Teorier om servicemötet i Servicemötet - Multidisciplinära öppningar s. 18 
26 Ibid.  
27 Grönroos, C. (2002) s. 34-35 
28 Eksell, J. (2005) Teorier om servicemötet i Servicemötet - Multidisciplinära öppningar s. 19 
29 Grönroos, C. (2002) s. 89 



 17

vara optimala vid en studie av servicemötet på apoteksmarknaden. Syftet är inte att använda 

våra utvalda dimensioner till att mäta kundernas upplevda servicekvalitet, utan att genom 

dimensionerna konkretisera servicemötet genom att komprimera det. Nedan presenteras den 

studien vi valt att ha som utgångspunkt.  

 

Grönroos presenterar Berry, Parasuraman och Zeithamls studie av tjänstekvalitet i sin bok 

Service Management – en CRM ansats (2002)  Studien fastslår att nedanstående tio 

determinanters utslag har en avgörande roll på hur kunderna uppfattar ett servicemötes 

kvalitet.30  

1. Tillförlitlighet: Att tjänsten utförs korrekt. 

2. Respons: Att beredskap och engagemang finns för att vilja hjälpa kunden. 

3. Kompetens: Att personalen besitter färdigheter och kunskap. 

4. Tillgänglighet: Att det är smidigt för kunden att få kontakt med aktören. 

5. Uppträdande: Att personalen agerar med artighet och respekt. 

6. Kommunikation: Att kunderna informeras om allt som rör företagets varor och 

tjänster. 

7. Trovärdighet: Att kundens bästa alltid tas i första hand. 

8. Trygghet: Att kunden känner fysisk och ekonomisk trygghet. 

9. Förstå/känna kunden: Att kundens behov uppfattas genom personalens agerande. 

10. Materiella ting: Att miljön är anpassad och fulländad för ändamålet. 

 

Ovannämnda determinanter utgör vår utgångspunkt vid en belysning av servicemötet mellan 

kund och apotek. Vi kommer nedan att modifiera dessa så att de blir mer synkroniserade med 

vårt val av bransch.  

 

De fem faktorerna tillförlitlighet, respons, kompetens, uppträdande och förstå/känna kunden 

berör personalens roll i servicemötet och kan således sammanföras under en faktor, 

personalens kompetens. Trovärdighet och trygghet kan ses som närbesläktade och utgöra en 

komplett trygghetsfaktor. Determinanten materiella ting behandlar miljöns betydelse och 

anses mindre relevant i sammanhanget. Detta eftersom uppsatsens fokus ligger på 

servicemötet mellan kund och aktör utan inblandning från yttre faktorer. Aspekten 

tillgänglighet handlar om hur lätt det är för kunden att få kontakt med företaget. 

                                                 
30 Grönroos, C. (2002) s. 87-88 
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Tillgänglighet kan tolkas som såväl geografisk som att beröra tillgänglighet i form av 

öppettider och produktsortiment. Determinanten kommunikation handlar om att kunden 

tillhandahålls information från företaget. Eftersom läkemedel är en produkt som kunden har 

relativt lite information om, anser vi att mängden erbjuden information i förhållande till 

kundens eget informationssökande påverkar kvaliteten på servicemötet.  Detta medför att vi 

kommer studera determinanten kommunikation ur båda dessa perspektiv. Vår slutgiltiga 

definition av servicemötet kommer således baseras på följande fyra determinanter: 

• Personalens kompetens  

• Trygghet 

• Erbjuden information/kundens eget informationssökande 

• Tillgänglighet 

 

Nedan diskuteras våra fyra valda determinanter mer ingående. 

 
3.3 Personalens kompetens 
Enligt Grönroos påverkar personalens agerande och kunskap kundens grad av tillfredställelse.  

Om kunden uppfattar att personalen inte har de färdigheter som krävs påverkas servicemötet 

negativt.  Brist på kompetens hos personalen innebär att kunden tvingas ta ett större ansvar 

under mötet, vilket en del kunder kan uppskatta men långt ifrån alla.  

 

Behovet av kompetens kan skilja sig mellan olika branscher, vissa tjänster ställer ett högre 

krav än andra. I de tjänster som kräver en hög kvalitet av kompetens är personalen en 

avgörande faktor.31 Backström och Johansson presenterar i stycket Servicemötet i butiken – 

ett servicemöte i ny gestaltning? en undersökning som påvisar personalens inverkan på 

kunden. De menar, likt Grönroos, att servicemötet kan uppfattas negativt om kunden anser att 

personalen är okunnig inom sitt område. Vidare menar Backström och Johansson att det 

utifrån ett kundperspektiv finns en ”mininivå” på hur personalen bör uppträda och vilka 

färdigheter de bör besitta. Lever inte personalen upp till denna mininivå så resulterar det i att 

kunderna får en negativ upplevelse.32  

 

3.4 Trygghet  
                                                 
31 Grönroos, C. (2002) s. 243 
32 Bäckström, K. & Johansson, U. (2005) Servicemötet i butiken – Ett servicemöte i ny gestaltning? i 
Servicemötet - Multidisciplinära öppningar s.177 
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Det finns olika faktorer som påverkar kundens förtroende och således trygghetsfaktorn. 

Grönroos behandlar trygghet utifrån tre faktorer; kundens fysiska säkerhet, kundens 

ekonomiska trygghet samt aktörens tystnadsplikt. Den fysiska säkerheten behandlar aktörens 

agerande samt att de varor som säljs är säkra för konsumenten. Den ekonomiska tryggheten 

fokuserar på pris och betalning och den tredje faktorn, aktörens tystnadsplikt, behandlar 

kundens förtroende och relationen mellan kund och aktör.33 Vidare menar Grönroos att 

trygghet kan skapas genom ett gott rykte, genom lagar och restriktioner eller genom 

certifiering.34 Normann i sin tur anser att en kund upplever en ökad trygghet då företag visar 

sina resurser genom konkreta prestationer.35 

 
3.5 Erbjuden information/kundens eget informationssökande 
Under servicemötets gång är kundens roll av stor betydelse. Kunden utgör en av 

huvudaktörerna och benämns inom Service Management som medproducent, konsument, 

marknadsförare eller kunskapsgivare36. Normann menar att en kund inte längre är passiv i sitt 

förhållande till sin serviceleverantör utan ses som en aktiv deltagare som medverkar i en 

värdeskapande process37. Även Grönroos och Gummesson beskriver kunden som ledande för 

sin egen värdeprocess38. Genom dessa definitioner tydliggörs det att en kund är en individ 

som aktivt tar ställning och gör sina egna val, kunden är alltså med och påverkar sin egen 

värdeskapande process.  

 

Kunden har idag stor tillgång till information, främst på grund av det ökade 

internetanvändandet39. I takt med att utbudet växer ökar även mängden information och 

konsumenterna tvingas lokalisera sig bland denna kunskapsmassa. Konsumenternas villighet 

att söka information beror, enligt Kotler, på egen drivkraft, mängden tillgänglig information 

samt hur lätt informationen är att finna. Kotler får medhåll av Normann som dock poängterar 

att företag inte kan ta för givet att alla kunder är villiga att själva söka information. Vidare 

menar Normann att företag som verkar inom hälso- och sjukvård står inför ett mer 

komplicerat kundmöte än övriga företag. Kunden har nämligen inte tillräcklig 

                                                 
33 Grönroos, C. (2002) s. 88 
34 Grönroos, C. (2002) s. 50-51 
35 Normann, R. (2000) Service Management ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Liber AB, Malmö s. 142 
36 Gummesson, E. (2002) Relationsmarknadsföring: från 4P till 30 R, Liber Ekonomi, Malmö s. 275  
37 Normann, R. (2001) När kartan förändrar affärslandskapet, Liber AB, Malmö, s. 39  
38 Grönroos, C. (2002) & Gummesson, E. (2002) 
39 Normann, R. (2000) s. 43 
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produktkunskap för att själva kunna bedöma sina läkemedelsbehov.40 Enligt Kotler bör 

företagen se fullständig information som en servicefaktor eftersom det innebär att kunden får 

informationen levererad och slipper att själv söka efter den.41 

 

3.6 Tillgänglighet 
Sett utifrån ett kundperspektiv kan tillgänglighet, enligt Grönroos, ses som en högst essentiell 

faktor.  Grönroos menar att aktörens tillgänglighet påverkar kundens serviceuppfattning. 

Begreppet tillgänglighet kan ses utifrån tre olika aspekter; butikens, personalens samt 

utbudets tillgänglighet. Butikens tillgänglighet anses som en av de viktigaste aspekterna, då en 

begränsad tillgänglighet innebär att kunderna kan uteslutas från verksamheten om de finner 

det för svårt att komma i kontakt med aktören. Personalens tillgänglighet behandlar 

personalens uppmärksamhet och vilja att hjälpa kunden samt deras praktiska tillgänglighet i 

form av den kunskap de besitter. Utbudets tillgänglighet behandlar kundens tillgänglighet till 

sortimentet.42 

 

Ovanstående determinanter som vi behandlat i teorin; Personalens kompetens, Trygghet, 

Erbjuden information/kundens eget informationssökande och Tillgänglighet kommer att 

utgöra grundpelare i uppsatsens nästa kapitel. 
 

 

 

                                                 
40 Normann, R. (2000) s. 111 
41 Kotler, P. (2000) Service Management ledning och strategi i tjänsteproduktionen  
Pearson Education Ltd. s. 218 
42 Grönroos, C. (2002) s. 186-187 
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4. Empiri  
 
Inledningsvis presenteras Apoteket AB:s åsikter angående den kommande avregleringen av 
apoteksmonopolet. Vidare framförs bakgrundsfakta till varför Sverige står inför denna 
avreglering. Slutligen presenteras Norges och Danmarks avregleringars utfall samt ett 
hypotetiskt utfall gällande Sveriges situation.    

 

4.1 Apoteket AB 
Apoteket AB har sedan 1970 haft monopol på att sälja läkemedel i Sverige, innan dess bestod 

marknaden av olika privata aktörer. Mellan åren 1970 och 1998 var staten delägare i Apoteket 

AB men är sedan 1998 ensam ägare.43  Sverige har allstå under det senaste decenniet haft ett 

helstatligt apoteksmonopol.  

 

Apoteket AB ställer sig positiv till en avreglering av monopolet. Företagets VD Stefan 

Carlsson och marknadsdirektör Eva Fernvall menar att monopolet haft en skadlig inverkan på 

priser, tillgänglighet, sortiment och service. Carlsson och Fernvall är övertygade om att en 

avreglering kommer att generera i lägre priser och ökad tillgänglighet för konsumenten. Den 

nya situationen kommer att tvinga Apoteket AB att förändras och moderniseras för att möta 

konsumentens behov.44 Carlsson och Fernvall är medveta om att det finns skilda åsikter 

angående hur avregleringens utfall kommer att te sig, samt en oro gällande säkerheten vid 

läkemedelsförsäljning. De anser dock att oron för säkerheten är obefogad då även nya aktörer 

kommer att bli ålagda att ha kvalificerad rådgivning och inneha likvärdig kompetens som 

Apoteket AB.  Vidare menar Carlsson och Fernvall att även fortsättningsvis kommer 

myndigheternas tillsyn vara av en omfattande karaktär.45 

 

4.2 Varför en avreglering nu? 
Det svenska apoteksmonopolet utmärker sig i en rad aspekter, bland annat argumenterar EU-

kommissionen och Svenska Konkurrensverket mot det uppenbara faktum att monopolet 

motverkar fri konkurrens. EG-domstolen fastslog den 1 maj 2005 att det ligger på den 

svenska regeringens ansvar att besluta om Sverige ska bevara apoteksmonopolet eller övergå 

                                                 
43 Anell, A. (2006) ECON-rapport nr. R-2006-054 Avreglering av det svenska apoteksmonopolet, ECON Analys 
AB, Stockholm, s. 1 
44 Carlsson, S. & Fernvall, E. (2008) Bra för våra kunder att monopolet upphör, DN 2008-03-15 
45 Ibid. 
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till fri konkurrens46. Under hösten 2006 blev det ett regeringsskifte i Sverige från 

socialdemokratisk till borgerlig regering.  Eftersom det borgliga blocket var positivt inställda 

till en avreglering, till skillnad från det socialdemokratiska blocket, innebar regeringsskiftet 

ett beslut om att tillsätta en statlig utredare, Lars Reje, för att undersöka konsekvenserna vid 

en avreglering.47 Den 1 april i år 2008 presenterade Reje sitt huvudbetänkande. Rejes 

utredning är omfattande och behandlar samtliga konsekvenser gällande både receptbelagda 

och receptfria läkemedel48. Utrednings förslag är att från och den 1 juli 2009 kommer andra 

aktörer än Apoteket AB att tillåtas sälja läkemedel i Sverige, vilket kommer innebära 

påtagliga förändringar för konsumenten.49  

 

Uppsatsens syfte är att belysa avregleringen sett ur ett kundperspektiv, därför kommer i 

huvudsak kapitel 23.3 i Rejes huvudbetänkande Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 

2008: 4) samt delbetänkande av apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel (SOU 2008: 33) att användas. 50 Vidare refererar vi till de två 

utredningarna; Apoteksmonopolens avreglering i Norge, Danmark och Island (2004) och 

Avregleringen av det svenska apoteksmonopolet (2006) skrivna av Anders Anell, VD för IHE 

(Institut för hälso- och sjukvårdsekonomi). Anells rapporter har gjorts på uppdrag av 

Läkemedelsindustriföreningen. Vi finner att Norge och Danmark utgör intressanta 

jämförelseobjekt till Sveriges kommande avreglering, med anledning av att länderna befinner 

sig i olika stadier av sin avregleringsprocess trots att båda marknaderna avreglerades år 

2001.51  

 
Nedan presenteras utredningarnas material utifrån de determinanter, vilka vi i teoriavsnittet 

fastställde vår syn på servicemötet utifrån; Personalens kompetens, Trygghet, Erbjuden 

information/kundens eget informationssökande och Tillgänglighet. 

 

4.3 Personalens kompetens  

Anell anser att kvaliteten på personalens kompetens kan mätas utifrån andelen anställda 

farmacevter. Utifrån detta synsätt menar han att personalkompetensen inom Apoteket AB 
                                                 
46 Apotekets årsredovisning 2005 
47 Anell, A. (2006), s. 1 
48 Reje, L. (2008b), stycket: Sammanfattning 
49 Reje, L. (2008b) s. 570 
50 Reje, L. (2008a) SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Delbetänkande av 
Apoteksmarknadsutredningen. Stockholm s. 15 
51 Anell, A. (2004) s. 24 & 39 
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idag kan anses som god, då en hög andel har farmacevtisk utbildning.52 Reje hävdar dock att 

avregleringen kommer innebära att kunderna får bättre service. De kommer att erbjudas nya 

tjänster, anpassade efter deras behov och efterfrågan.53 Det kommer finnas krav på att varje 

enskilt apotek ska ha en läkemedelsansvarig till sitt förfogande, en person med farmacevtisk 

kompetens. Farmacevten ska ansvara för att apoteket lever upp till de krav som ställs på 

försäljning och hantering av läkemedel. Vidare ska farmacevten se till att kunderna får 

individuellt anpassad information och att rådgivningen enbart utförs av personal med 

tillräcklig kompetens.54  

 

Norges avreglering innebar ett fortsatt krav på att endast farmacevter får driva apotek. 

Undersökningar visar dock att avregleringen inneburit att antalet farmacevter minskat i takt 

med att antalet apotek ökat. Enligt Anell visar en utvärdering, genomförd 2004, att kvaliteten 

försämrats efter avregleringen. Utvärderingen bygger på en enkätundersökning där anställda 

farmacevter svarat på frågor gällande deras arbetssituation. 73 procent av farmacevterna 

ansåg att arbetsbelastningen ökat sen avregleringen, vidare svarade en stor andel att den ökade 

belastningen resulterat i att tiden till kunderna, i form av rådgivning och information, 

minskat.55 Anell tolkar detta som att avregleringen medfört att farmacevtisk kompetens idag 

kan utgöra ett konkurrensmedel.56 

 

Vid försäljning av icke-receptbelagda läkemedel i detaljhandeln kommer det, till skillnad från 

apoteken, inte krävas farmacevtisk kompetens hos varken ägare, driftansvarig eller personal57. 

Däremot kommer det ställas krav på att butikerna tillhandahåller en så kallad kontaktperson. 

Kontaktpersonens uppgift blir att ha kontroll av såväl försäljning som av den personal som 

ska hantera butikens läkemedel.58 Enligt Reje är sannolikheten liten att detaljhandelns 

personal kommer inneha den kompetens (farmacevtisk utbildning) som krävs för att få 

informera eller rådgiva kunderna om läkemedel. Således kommer kunden, vid inköp av 

läkemedel i detaljhandeln, enbart kunna utgå från den information som finns att läsa på 

förpackningen. Om kunden kräver ytterligare information om läkemedlet kommer hänvisning 

                                                 
52 Anell, A. (2006) s. 20 
53 Reje, L. (2008b) s. 570 
54 Reje, L. (2008a) s. 26-27 
55Anell, A. (2004) s. 31 
56 Ibid. s. 25 
57 Reje, L. (2008a) s. 99 
58 Ibid. s. 19 
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ske till apoteket.59 Utöver förpackningens information kommer kunden få tillgång till så 

kallade rådkort, dessa kommer vara fästa på butikens hyllkanter och ska underlätta kundens 

egenbehandling.60  

 

Sveriges kommande situation gällande detaljhandelns förbud till rådgivning, kan liknas vid 

dagens situation i våra grannländer. Enligt Anell har den norska detaljhandelspersonalen 

ingen tillåtelse att varken informera eller rådgiva sina kunder61. Även i Danmark är 

vägledning förbjudet. För att lösa detta har de danska butikerna upprättat ett system som 

innebär att kunderna kan ringa och rådfråga utbildad personal.62 

 

4.4 Trygghet 
Troligtvis kommer kunden till en början känna en osäkerhet inför en avreglerad marknad. 

Man kan inte, enligt Reje, bortse från att Apoteket AB inger en känsla av trygghet för 

konsumenterna genom sitt kända varumärke.63 Rejes resonemang får medhåll av Anell som 

menar att de danska apoteken arbetar aktivt med sin trygghetsprofilering, de vill att kunderna 

ska uppfatta dem som en del av hälso- och sjukvården64. Detta verkar ha givit resultat då en 

dansk undersökning visar att nio av tio danskar föredrar att handla receptfria läkemedel på ett 

apotek framför övriga försäljningsställen65.  Ett liknande utfall kan tydas i Norge, där 

undersökningar visar att norrmännen har högst förtroende för de tre apotekskedjor som 

kommit att dominera apoteksmarknaden efter avregleringen66. Anell påpekar dock att 

avregleringen resulterat i att de norska kunderna upplever något minskad säkerhet och kvalitet 

jämfört med tiden då landet hade apoteksmonopol.67 Men enligt Reje finns det trots detta inga 

indikationer på att den norska avregleringen lett till att andelen kunder som felanvänt 

läkemedel ökat68.  

 

Enligt Reje kommer det finnas restriktioner gällande receptfria läkemedels placering inom 

detaljhandeln. Produkterna ska placeras på en separat avdelning så att de inte kan förväxlas 

                                                 
59 Reje, L. (2008a) s. 20 
60 Ibid. s. 65 
61 Anell, A. (2004) s. 26 
62 Anell, A. (2006) s. 22 
63 Reje, L. (2008a) s. 148-149 
64 Anell, A. (2004) s. 48 
65 Erichs, J. (2007)  
66 Folkpartiet http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71240.aspx  
67 Anell, A. (2006) s. 27 
68 Reje, L. (2008a) s. 78 
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med butikens övriga varor.69 Vidare kommer detaljhandeln enbart få tillhandahålla de 

receptfria läkemedel där allvarliga biverkningar är sällsynta, även om kunden använder 

produkterna kontinuerligt eller kombinerar dem med andra läkemedel. Allt för att bevara 

säkerhetsaspekten för kunden. Detaljhandeln kommer inte heller ha tillåtelse att tillhandahålla 

läkemedel som kräver att kunden fått en diagnos fastställd av en föreskrivare. Slutligen 

kommer det finnas krav på att detaljhandelns läkemedel ska vara förpackade i mindre 

emballage så att kunden inte riskerar att överdosera även om han/hon konsumerar hela 

förpackningens innehåll.70  

 

4.5 Erbjuden information/kundens eget informationssökande 
Enligt Reje finns det, utifrån ett informationsperspektiv, inte några större problem med en 

avreglering gällande receptfria läkemedel. Reje menar att de svenska konsumenterna har såväl 

kunskap som erfarenhet gällande dagens befintliga sortiment.71 Dock visar utredningar, gjorda 

i Norge och Danmark, att det uppkommit informations- och säkerhetsbrister efter ländernas 

avregleringar. Enligt Anell har avregleringarna inneburit att kunderna fått svårare att söka 

information, göra prisjämförelser och framföra klagomål.72 Även Reje lyfter fram dessa 

synpunkter i sin utredning, men menar att informationen till de svenska kunderna kommer 

säkerhetsställas genom statlig kontroll73. Exempelvis vid försäljning i detaljhandeln kommer 

förpackningarna innehålla ett informationsblad, vilket gör det möjligt för kunden att själv 

diagnostisera sin sjukdom efter uppkomna symtom. Reje betonar dock att ansvaret enbart kan 

läggas på kunden om förpackningens information är tydlig.74 Vidare fastslår Reje att kunden 

även kommer erbjudas information via andra informationskanaler75.  

 
4.6 Tillgänglighet 

I dagsläget har kunden, via Apoteket AB, tillgång till 50-80 receptfria läkemedel på 900 

platser runt om i Sverige76. Enligt Rejes utredning kommer avregleringen resultera i ökad 

tillgänglighet, då antalet försäljningsställen spås öka. Avregleringen kommer innebära att 

utöver Apoteket AB kommer både detaljhandeln och nya apoteksaktörer tillåtas sälja 

receptfria läkemedel. 
                                                 
69 Reje, L. (2008a) s. 18 
70 Ibid. s. 99-100 
71 Ibid. s. 51 
72 Anell, A (2004) s.48 
73 Reje, L. (2008a) s. 52 
74 Ibid. s. 101 
75 Ibid. s. 148-149 
76 Ibid. s. 51 
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Anell anser att Sverige ha god geografisk täckning sett till antalet apotek. Han anser dock att 

avregleringen kommer generera i ännu högre tillgänglighet, i synnerhet för kunderna på 

glesbygden. Anell baserar sitt argument på att det troligtvis kommer finnas nya aktörer som 

finner det lönsamt att etablera sig på glesbygden. En ny aktör kan se en chans gällande att inta 

en monopolsituation, det vill säga bli ensam aktör på glesbygden. Anell spår dock att 

glesbygden kommer få en låg försäljningsvolym, vilket troligtvis kompenseras genom ett 

smalare utbud och en högre prisnivå. Detta blir möjligt då avregleringen medför fri 

prissättning och saknar tydliga restriktioner att enhetliga priser ska upprätthållas över hela 

landet.77 När det gäller Sveriges grannländer har avregleringen inneburit en ökad 

tillgänglighet. Den norska avregleringen, vilken innebar fri etablering och lokalisering, har 

resulterat i att antalet apotek ökat med 54 procent under en sexårsperiod78. Anell nämner att 

det fanns spekulationer att antalet apotek på glesbygden skulle minska efter en norsk 

avreglering, men utfallet på glesbygden har blivit oförändrat79. Även i Danmark har 

avregleringen genererat i att antal försäljningsställen ökat, såväl antal apotek som antal 

butiker80. 

 

Rejes utredning föreslår få restriktioner angående apotekens möjligheter till 

konceptutveckling och profilering. Det innebär bland annat att det inte kommer finnas några 

regler angående apotekens eller butikernas öppettider.81 Dock menar Reje att apoteken 

kommer tvingas anpassa sig efter dagligvaruhandelns öppettider, för att kunna var med och 

konkurrera om kunderna82. I dagsläget är Apotekens öppettider; vardagar 10-18, lördagar 10-

15 och på söndagar håller man stängt. I de större städerna har en del apotek förlängt sina 

öppettider och ett apotek i Stockholm har öppet dygnet runt.83 En utredning gjord 2005 visar 

att den norska avregleringen inneburit ökad tillgänglighet för kunden, att antalet apotek ökat 

och öppettiderna förlängts men även att serviceaspekten påverkats positivt genom exempelvis 

kortare kötider. De kortare kötiderna spås vara ett resultat av de förlängda öppettiderna.84 

Dock påvisar den norska utredningen att avregleringen bidragit till att öppettiderna numera 

skiljer sig åt beroende på det geografiska läget. De norska storstäderna har idag generösare 
                                                 
77 Anell, A. (2006) s. 3 
78 Anell, A. (2004) s. 25 
79 Anell, A. (2006) s. 26 
80 Läkemedelsvärlden (2005) Det måste krävas tillstånd för att sälja receptfritt i handeln 
81 Reje, L. (2008a) s. 51 
82 Ibid. s. 199 
83Apoteket (2008) http://www.apoteket.se/rd/d/3172  
84 Dagens Industri (2006) Fria apotek – bästa medicinen i Norge 
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öppettider än under apoteksmonopolet medan glesbygden fått reducera öppettiderna med 

cirka 40 timmar per vecka. På vissa ställen i glesbygden har öppettiderna tillåtits sänkas 

ytterligare, då apoteken haft problem med att rekrytera farmacevter.85 Nedan förs en 

diskussion gällande tillgänglighetsaspekten sett utifrån ett pris- och sortimentperspektiv. 

 

Med anledning av Sveriges monopolsituation har apoteken idag en homogen prisbild gällande 

receptfria läkemedel86. Enligt Anell kommer avregleringen innebära en konkurrensutsatt 

marknad där priset regleras av utbud och efterfrågan. Men för att det ska fungera krävs en 

sund konkurrenssituation där priset sätts på en nivå som speglar en effektiv 

resursanvändning.87 Rejes utredning fastslår att apoteken inte kommer vara skyldiga att 

erbjuda hela det receptfria sortimentet, kundernas efterfrågan och den uppkomna 

konkurrenssituationen ska få styra produktutbudet.88 Avregleringen kommer, enligt Reje, 

även medföra att konsumenten får ta del av en ökad prisvärdhet, då ökad priskonkurrens 

gällande receptfria läkemedel spås ske.89 Priskonkurrensen förväntas uppstå då aktörerna får 

möjlighet att marknadsföra sina egna varumärken och konsumenterna kan jämföra priser90. I 

Norge och Danmark resulterade avregleringarna i få restriktioner gällande sortiment och pris 

av det receptfria sortimentet. Utfallen i de båda länderna har dock tett sig olika. I Norge steg 

läkemedelspriserna med 30 procent under en fyraårsperiod91 och avregleringen bidrog således 

inte till den ökad priskonkurrens som den norska regeringen förutspått.92 Idag erbjuder de 

norska livsmedelsbutikerna lägst pris i branschen, följt av apoteken och kiosker. Dock 

tillhandahåller livsmedelsbutikerna och kioskerna främst välkända varumärken medan 

apoteken erbjuder ett bredare sortiment och ger även tillgång till generiska produkter.93 I 

Danmark innebar avregleringen en generell prissänkning på 5-10 procent94. Initialt skiljde sig 

prisbilden mellan landets olika försäljningsställen, butikerna erbjöd lägre priser än apoteken 

framförallt på välkända produkter. Denna prisbild har dock utjämnats med tiden.95 Den 

danska marknaden erbjuder idag cirka 200 receptfria läkemedel, varav samtliga har tillåtelse 

att säljas i dagligvaruhandeln. Anell menar dock att Danmarks situation, likt Norges, inneburit 
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att enbart ett fåtal produkter ur det totala sortimentet säljs i dagligvaruhandeln. Detta beror på 

att personalen inte tillåts råda kunderna utan blivit beroende av kundernas egen kunskap, 

vilket resulterat i att butikernas sortiment enbart består av välkända varumärken.96 Anell 

avslutar pris- och sortimentdiskussionen med att påpeka att en avreglerings effekter gällande 

pris och utbud är svårsiat. Pris och utbud påverkas främst av konkurrenssituationen och 

kundernas betalningsvilja. Anell menar att ett icke-reglerat prissystem gynnar konsumenterna 

som grupp, men enstaka individer kan försummas då fördelningseffekterna kan te sig 

annorlunda än på en reglerad marknad.97  

 

I uppsatsens nästa kapitel kommer teorin och empirin att vävas samman. Vidare kommer vi 

även framföra våra egna åsikter gällande hur servicemötet kan komma att påverkas vid en 

avreglering. 
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5. Analys - det framtida servicemötet på apoteksmarknaden 

I detta stycke lyfter vi fram nya perspektiv angående vilka konsekvenser en avreglering kan ha 
på servicemötet. 
 

5.1 Servicemötet ur ett kundperspektiv  

Eftersom arbetet grundar sig ett Service Management perspektiv kan vi urskilja att Anell 

generellt berör serviceaspekter mer ingående än Reje. Detta genom att i högre grad benämna 

hur serviceaspekten för kunden kommer påverkas på en avreglerad marknad. Generellt sett 

finner vi att utredningarna saknar flera aspekter berörande begreppet Servicemötet, vilka vi 

därmed har belyst genom våra fyra determinanter. I analysen kommer vår frågeställning; Hur 

kommer avregleringen av apoteksmonopolet skapa ändrade förutsättningar för servicemötet 

gällande receptfria läkemedel? att besvaras. 

 

För att tydliggöra för läsaren har även analysen strukturerats, likt teori och empiri, utifrån de 

fyra determinanter vi valt; Personalens kompetens, Trygghet, Erbjuden information/kundens 

egna informationssökande och Tillgänglighet.  

 

5.2 Personalens kompetens i mötet med kunden 

Avregleringen kommer innebära att kundens tillgänglighet till kompetent personal kommer 

förändras. Personalkompetensen kommer att skilja sig beroende på om kunden väljer att 

handla sitt läkemedel inom detaljhandeln eller på ett apotek. Detta grundas i att avregleringen 

ställer olika krav på om utbildad personal ska finnas tillgänglig eller ej på de två olika 

konsumtionsarenorna.98 Samtidigt kan det inte antas att kunden är, eller inte är, i behov av en 

viss grad av rådgivning. Servicemötet kan därmed variera dels beroende på kundens val av 

konsumtionsarena och dels på dennes behov av rådgivning.  

5.2.1 Personalens kompetens inom detaljhandeln 

Reje föreslår att det inte ska krävas någon farmacevtisk kompetens vid försäljning av 

receptfria läkemedel inom detaljhandeln99. Servicemötet kommer således att bestå av 
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självservice. Kunder som önskar rådgivning, utöver den som tillgås i skriftlig form i 

förpackningen, får vända sig till ett apotek eller till en reglerad läkemedelsupplysning100. 

Enligt Grönroos tvingas därmed kunden ta ett större ansvar och då kundens vilja till 

ansvarstagande kan variera, kommer det medföra att kunderna blir mer eller mindre nöjda 

med servicemötet101. För att dra resonemanget till sin spets; en kund som vill få svar på en 

enkel fråga såsom vilket läkemedel som bäst lämpar sig för kundens huvudvärk, kommer inte 

att kunna besvaras inom detaljhandeln. Detta beroende på personalens restriktioner att besvara 

kundens frågor, vilket kunden kan uppfatta som okunskap eller nonchalans. Grönroos menar 

att om en kund anser att personalen varken är engagerad eller besitter den kompetens som 

efterfrågas kommer det att ha en negativ inverkan på servicemötet102. Vi vill dock poängtera 

att avregleringen kommer innebära en valmöjlighet för kunden. Kunden kan antingen 

inhandla läkemedel via detaljhandeln och på så vis självmant välja bort tillgången till 

rådgivning. Alternativt välja att handla på ett apotek och tillgå rådfrågning. Kundens fördel att 

handla läkemedel i detaljhandeln ligger i den enkla tillgängligheten. 

Avregleringen kommer vidare innebära att detaljhandeln får restriktioner angående sin 

försäljning av receptfria läkemedel. Enligt Reje kommer det krävas en kontaktperson, vars 

uppgift blir att restriktionerna följs.103 Kontaktpersonen är till för personalen och har således 

ingenting med kundkontakten att göra. Vi ställer oss kritiska till att Reje helt utelämnar 

kundernas behov av kompetent personal vid detaljhandelns försäljning av receptfria 

läkemedel. Reje menar att kunden redan idag, det vill säga innan avregleringen ägt rum, 

besitter god kunskap angående det sortiment som erbjuds104. Vi menar att kundens befintliga 

kunskap är individuell och att en generalisering av kunders kunskap inte kan fastställas för att 

förespråka läkemedelsförsäljning inom detaljhandeln. I Danmark har avregleringen resulterat 

i att kunderna föredrar att konsumera receptfria läkemedel på apoteken framför att handla 

inom detaljhandeln105.  Om konsumtionsmönstret beror på att kunden känner trygghet till 

apoteken eller om det är tillgången till personlig rådgivning, framställs inte i utredningarna. 

Vi tolkar dock att konsumtionsmönstret beror på att de danska kunderna föredrar personlig 

rådgivning framför tillgänglighet. Detta styrker vi på faktumet att kunderna känner en 
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avsaknad till personlig rådgivning, vilket nämns i Anells utredningar106.    Däremot kan vi inte 

anta att de svenska konsumenterna, likt de danska, kommer att föredra kompetent personal 

framför tillgänglighet.   

 

5.2.2 Personalens kompetens på apoteken 

Avregleringen innebär att såväl minderåriga som kunder i behov av rådfrågning kommer 

hänvisas till apoteken107. Det kan dock ifrågasättas om apoteken verkligen kommer ha 

tillräckligt hög andel anställda farmacevter för att kunna möta sina kunder. Reje menar att 

kravet är att apotekets ägare innehar farmacevtisk kompetens108. Ägaren kommer att hållas 

ansvarig för att rådgivning enbart utförs av behörig personal, vilket innebär att andelen 

utbildad personal blir upp till ägaren att avgöra. Eftersom Apoteket AB har en hög andel 

utbildad personal kan det medföra att kunden upplever att personalens kompetens på framtida 

apotek kommer att vara lägre. Enligt Bäckström och Johansson har kunden en förutbestämd 

”mininivå” angående den kompetens personalen förväntas besitta109. Om personalen inte lever 

upp till denna mininivå bidrar det inte alltför sällan till att kunderna får en negativ upplevelse 

av servicemötet.  Sett utifrån detta resonemang kan det antas att kunden idag baserar sin 

mininivå utifrån Apoteket AB:s standard. Detta innebär att kunderna har en föreställning om 

vilken kompetens de förväntar sig av personalen. Exempelvis är kunden van vid att kunna 

rådfråga samtliga anställda i Apoteket AB:s butiker. Kunden kan således uppleva förvirring 

och ett ökat merarbete med att själv tvingas söka upp kompetent personal vid rådfrågning. 

Sannolikheten är även stor att kunden rådfrågar ”fel” anställd och vidarebefordras till en 

någon annan, vilket kan upplevas som en bristande serviceaspekt. 

 

Ett annat potentiellt utfall är att de nya apoteksaktörerna tvingas tillhandahålla motsvarande 

kompetens hos personalen för att konkurrera med Apoteket AB, vilket blev utfallet i Norge110. 

Detta innebär att även om det endast finns krav på att apotekets ägare ska inneha farmacevtisk 

kompetens, kan resultatet bli att nya aktörer på den svenska marknaden inser att personalens 

kompetens utgör en konkurrensfaktor. Således kan det svenska utfallet bli att apoteken 
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110 Anell, A. (2004) s. 25 
 



 32

prioriterar personalens kompetens för att bemöta kundernas behov och önskemål.  

 

5.3 Kundens trygghet på en avreglerad apoteksmarknad 

Kommer en avreglering innebära att kunden tvingas välja mellan trygghet och tillgänglighet? 

Det vill säga att avregleringen delar upp kunderna i två segment, de som behöver råd besöker 

apoteket medan de som prioriterar egenvård handlar sina läkemedel inom detaljhandeln. Det 

skulle således innebära att ordet "apotek" blir synonymt med trygghet och "detaljhandel" med 

tillgänglighet. Ovanstående resonemang är visserligen dragit till sin spets. Men en inte alltför 

främmande tanke är att avregleringen medför att kunden börjar se apoteket som 

informationskanal då personalens kompetens utgör trygghet för kunden. Vidare ser kunden 

detaljhandeln som den konsumtionsarena som har högst tillgänglighet.   

 

5.3.1 Kundens trygghet inom detaljhandeln 

Enligt Reje kommer en avreglering ej att innebära en försämrad trygghet för kunden. Inom 

detaljhandeln kommer läkemedelssortimentet vara tydligt avskilt från butikens övriga 

sortiment och endast läkemedel med få biverkningar kommer att distribueras. Vidare införs en 

åldersgräns vid inköp av receptfria läkemedel.111 Reje menar att genom detta tryggas den 

fysiska säkerheten, vilken Grönroos nämner vara en av tre trygghetsaspekter112. Vi menar att 

införandet av en åldersgräns för konsumtion av läkemedel snarare försämrar tryggheten. 

Åldersgränsen blir snarare en skrämselgräns, som ger ett intryck av att produkten är "farlig" 

än en trygghetsskapande faktor.  Detta kan bidra till att kunderna får ett nytt synsätt på 

receptfria läkemedel. Från att vem som helst, oavsett ålder, kan konsumera läkemedel på 

Apoteket AB, till att kassörskan kommer att be om legitimation för inköp inom detaljhandeln. 

Resultatet blir således att trygghetsaspekten försämras i servicemötet utifrån detta synsätt men 

utifrån Rejes synsätt ökar tryggheten ytterligare då minderåriga inte kommer att få tillgång till 

läkemedel inom detaljhandeln. 

 

                                                 
111 Reje, L. (2008a) s. 18 
112 Grönroos, C. (2002) s. 88 
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5.3.2 Kundens trygghet på apoteken  

Reje fastslår att varumärket Apoteket AB inger en viss känsla av trygghet för kunden113. Detta 

kan tolkas som att Apoteket AB genom sina historiska prestationer byggt upp ett 

förtroendekapital hos kunderna. Detta överensstämmer med Normanns teori om att kundens 

trygghet bygger på ett företags konkreta prestationer114. Sett utifrån avregleringars utfall i 

Norge och Danmark skulle ovanstående teori kunna vara förenlig med verkligheten. 

Danskarna föredrar nämligen att handla receptfria läkemedel på apoteken framför att 

konsumera inom detaljhandeln och i Norge har kunderna störst förtroende för marknadens tre 

dominerande aktörer115. Detta anser vi kan knytas an till det faktum att de norska och danska 

kunderna upplever att säkerheten minskat efter avregleringen, att kunderna anser att större 

aktörer utgör ett tryggare alternativ i jämförelse med mindre. Reje påpekar att avregleringarna 

i Norge och Danmark inte har lett till ökad felanvändning och att så inte heller kommer bli 

fallet i Sverige eftersom det kommer finnas en statlig kontroll116. Den statliga kontrollen 

kommer att vara reglerad enligt lag, vilket Grönroos menar är en bidragande faktor till 

skapandet av trygghet117. På så vis kommer kunderna kunna förlita sig på den statliga 

kontrollen och känna en relativt hög trygghet för samtliga aktörer på marknaden. Vidare 

menar Grönroos att även rykte och certifiering bidrar till ökad trygghet118. Aktörerna kan 

genom uppvisande av certifiering gällande farmacevtisk kompetens bidra till en ökad trygghet 

för kunden.   

Aktörens agerande och dess tystnadsplikt är enligt Grönroos ytterligare aspekter av kundens 

upplevda trygghet och går hand i hand med förtroende119. Förtroende skapas genom att 

kunden kan lita på aktören. De danska apotekskedjorna har efter avregleringen byggt upp ett 

förtroende genom att profilera sig som en del av hälso- och sjukvården. På samma sätt kan de 

nyetablerade apoteken genom profilering skapa förtroende för att bevara den trygghet som 

kunderna har för Apoteket AB idag. Om det svenska utfallet blir likt det danska, innebär det 

att trygghetsfaktorn på apoteken kommer att bli oförändrad efter avregleringen. 

 

                                                 
113 Reje, L. (2008a) s. 148-149 
114 Normann, R. (2000) s. 142 
115 Folkpartiet http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71240.aspx 
116 Reje, L. (2008a) s. 78 
117 Grönroos, C. (2002) s. 50-51 
118 Ibid. s. 50-51 
119 Ibid. s. 88 
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5.4 Erbjuden information/kundens Informationssökande 

En avreglering innebär fler aktörer på marknaden och kan därmed ses som synonymt med att 

kunden får ta ett ökat ansvar. Detta innebär även att kunden till vis grad själv kommer att få 

förse sig med kunskap om produkterna. Tillgången till informationen kommer att variera 

beroende på val av konsumtionsarena. Även den information och kunskap kunden besitter 

angående dagens sortiment blir en påverkande faktor. 

 

5.4.1 Kundens information inom detaljhandeln  

Reje påvisar att konsumenter redan har god kunskap och erfarenhet kring de receptfria 

läkemedlen som ska få säljas inom detaljhandeln. Vi menar dock att Reje inte kan anta att alla 

kunder innehar denna kunskap och kunskapen kan inte heller kan ses som samstämmig.120 

Kritiken grundar vi utifrån Kotler och Normann som menar att företag inte kan ta för givet att 

alla kunder är villiga att själva söka information, vilket medför att en del kunder besitter 

kunskap om dagens sortiment och andra inte. Enligt Kotler kan fullständig information ses 

som en servicefaktor, vilket vi tolkar som att brist på information sätter en negativ prägel på 

servicemötet.121 Reje menar dock att informationen till kunderna ska säkerhetsställas via 

statlig kontroll122. Det indikerar på att Reje är medveten om att kundernas kunskaper kan 

skilja sig åt, trots att han även påstår att kunder redan besitter god kunskap. Vidare kan 

argumenteras för att kundernas frekvens på läkemedelskonsumtion inte är densamma. De 

kunder som handlar läkemedel ofta är tämligen mer bekanta med sortimentet, till skillnad från 

de som inhandlar receptfria läkemedel mer sällan. Rejes antagande om att samtliga kunder har 

kunskap om dagens receptfria sortiment, resulterar i att han bortser från de kunder som inte 

har kunskap. De som har behov av produktinformation får således skaffa sig det på egen 

hand.  

Enligt Reje ska kunderna kunna diagnostisera sig själva med hjälp av rådkort, synliga 

bipacksedlar och andra typer av informationskanaler123.  Normann menar att kunden idag har 

tillgång till en mängd information, främst på grund av det ökade Internetanvändandet124. Det 

innebär att kunden har tillräcklig information för att på egen hand kunna konsumera 

                                                 
120 Reje, L. (2008a) s. 51 
121 Kotler, P. et al. (2000) s. 218 
122 Reje, L. (2008a) s. 52 
123 Ibid. s. 101 
124 Normann, R. (2000) s. 43 
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läkemedel utan rådfrågning. Anells utredningar visar dock motsatsen att norska och danska 

kunder, efter avregleringarna, upplevt svårigheter med att själva söka information125. Det 

innebär att Anells utredningar motsäger Normanns teori. Kotler menar däremot att det handlar 

om kundernas drivkraft till informationssökande126. Denna drivkraft varierar från kund till 

kund, likaså har kunderna varierande önskemål angående grad av deltagande. Detta medför att 

kunder som inte har en hög drivkraft upplever, likt kunderna i Norge och Danmark, att det 

råder informationsbrist på marknaden. På så vis kan kunder uppleva servicemötet olika 

beroende på deras grad av drivkraft, produktkunskap samt tillgängligheten till 

informationskanaler. 

 

5.4.2 Kundens kunskap om läkemedel på apoteken  

Både Kotler och Normann anser att kunden är mer eller mindre driven i sitt 

informationssökande127. Ofta har kunden sitt behov klart för sig och kan därmed själv fatta 

sina beslut. Således agerar kunden, enligt Grönroos, Gummesson och Normann, som en aktiv 

deltagare och kan vara delaktig i den värdeskapande process som sker under servicemötet128. 

Samtidigt finns det mer passiva kunder som önskar att personalen kan fatta deras beslut. 

Kundens grad av kunskap spelar här en betydande roll och påverkar kundens möjlighet att 

agera aktivt eller passivt. Normann menar att om kunden själv ska välja vilken typ av 

läkemedel den är i behov av krävs mer kunskap än inom andra branscher, eftersom produkten 

är läkemedel129. Därför ifrågasätter vi om kunden inom apoteksbranschen verkligen ska ses 

som en kund och inte som en patient. Enligt den Nordiska skolan är en kund en aktiv 

deltagare som under servicemötet kan fatta egna beslut130. Det kan dock ifrågasättas om 

apoteksmarknadens kunder har den kunskap som krävs för att själva kunna fatta aktiva val. 

Exempelvis består det receptfria sortimentet av en mängd olika värktabletter som lämpar sig 

vid olika typer av smärta. Således blir det svårt för kunden att avgöra vilken typ av tablett som 

lämpar sig till respektive symtom. Samtidigt hävdar Reje att det receptfria sortimentet 

kommer att kontrolleras så att det inte utgör en fara för kunden131.  Om så är fallet kanske 

receptfria läkemedel kan klassas som vilka varor som helst. Detta innebär att kunden inte 
                                                 
125 Anell, A (2004) s.48 
126 Kotler, P. et al. (2000) s. 218 
127 Kotler, P. et al. (2000) s. 218 & Normann, R. (2000) s. 111 
128 Grönroos, C. (2002), Gummesson, E. (2002) & Normann, R. (2001) s. 39 
129 Normann, R. (2000) s. 111 
130 Grönroos, C. (2002), Gummesson, E. (2002) & Normann, R. (2001) s. 39 
131 Reje, L. (2008a) s. 52 
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själv behöver söka någon information då läkemedlet ses som lika självklart som schampo och 

balsam. 

 

5.5 Tillgänglighet  

Tillgänglighet är avgörande för hur kundens totala servicemöte kommer att uppfattas. 

Beroende på hur kunden ser på tillgänglighet, utifrån ett geografiska synsätt, utefter öppettider 

eller tillgång till sortiment så kommer kundens upplevelse av servicemötet att variera.  

 

5.5.1 Kundens tillgänglighet till försäljningsställen 

Reje nämner att en avreglering kommer leda till en ökad tillgänglighet genom fler 

försäljningställen132. Här lyfter Reje fram en av Grönroos tre aspekter gällande tillgänglighet, 

butikens tillgänglighet133. Det finns mycket som tyder på att en avreglering kommer innebära 

fler antal försäljningsställen, då grannländernas resultat utfallit sig så. Danmarks utfall visar 

på en generell ökning både gällande antalet nyetablerade apotek som butiker134. 

Grannländernas utfall garanterar dock inte att utfallet blir detsamma i Sverige. Utan det är 

marknadens nya aktörer som kommer fälla avgörandet om denna form av tillgänglighet 

kommer att öka eller ej. Enligt oss behöver dock inte ett ökat antal försäljningsställen 

nödvändigtvis innebära att den geografiska täckningen tryggas. I Norge ledde avregleringen 

till en bättre tillgänglighet i form av en ökad geografisk täckning i städerna medan 

glesbygdens täckning förblev oförändrad135. Vi menar att detta kan bero på att nya aktörer i 

första hand etablerar sina butiker i områden där lönsamheten anses god. Medan svenska 

Apoteket AB, som statligt ägt bolag, inte haft ett vinstsyfte utan utifrån regeringens 

bestämmelser kunnat upprätthålla en jämn fördelning av apotek runt om i landet.  

 

Regeringens målsättning är att bibehålla dagens geografiska täckningsgrad av apotek. Enligt 

Rejes utredningar kommer täckningsgraden att förbli densamma eller till och med förbättras, i 

och med att avregleringen innebär att distanshandeln kommer öka.136 Vi tolkar Rejes 

resonemang som att distanshandeln ska ersätta apoteken på de områden där täckningen 

                                                 
132 Reje, L. (2008b) s. 570 
133 Grönroos, C. (2002) s. 186-187 
134 Hed, F. (2005) Det måste krävas tillstånd för att sälja receptfritt i handeln Läkemedelsvärlden  
135 Anell, A. (2006) s. 26 
136 Reje, L. (2008b) s. 570 
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kommer bli låg. Vi anser dock att kunden inte får tillgång till samma service via distanshandel 

som genom apoteken, då kunden inte får möjlighet till direktkontakt med personal och således 

går miste om farmacevtisk kompetens. Även Anell påpekar att det kommer bli en brist utav 

apotek på glesbygden och varnar för att det finns en risk att en ny aktör intar 

monopolställning. Vidare spår Anell att detaljhandeln kommer bli en desto större aktör på 

glesbygden.137 Detaljhandelns aktörer får därmed en möjlighet att finnas till hands för 

kunderna på glesbygden. Detta kan ses som både positivt och negativt ur ett kundperspektiv 

beroende på om kunden prioriterar tillgänglighet eller rådgivning från farmacevter. Vidare 

anser vi att det inte är säkert att täckningen av apotek kommer öka i städerna, vilket Reje 

förespråkar. Anell menar att en avreglerings största fördel är att fri konkurrens uppstår vilket 

skall leda till, genom fler aktörer, en förbättrad tillgänglighet138. Däremot behöver en 

avreglering, enligt oss, inte leda till fri konkurrens. I Norge har avregleringen inneburit att tre 

kedjor kommit att dominera, vilket kan ses som en form av oligopol139. Enligt oss kan 

oligopol inte ses som en marknad med fri konkurrens då det innebär att marknaden har för få 

antal aktörer för att ha en välfungerande konkurrens. Skulle Norges marknadsstruktur bli 

densamma i Sverige så innebär det snarare att täckningen, och därmed tillgängligheten, blir 

oförändrad eller sämre.  

 

5.5.2 Kundens tillgänglighet beträffande butikens öppettider 

Enligt utredningarna kommer tillgängligheten även öka med anledning av detaljhandelns 

generösare öppettider. Således kommer en avreglering, enligt Reje, leda till flexiblare och 

utökade öppettider för konsumenten.140Även Anell påpekar att apoteken på en avreglerad 

marknad kommer tvingas till att anpassa sina öppettider efter dagligvaruhandeln141. Vi 

ifrågasätter dock om apoteken verkligen har resurser till att möta dagligvaruhandelns 

generösa öppettider och samtidigt bibehålla sin lönsamhet och kompetens. I Norge har bristen 

på farmacevtisk kompetens lett till att apoteken varit tvungna att skära ner på sina 

öppettider142. Om apoteken i Sverige begränsar sig till att enbart anställa ett fåtal personer 

med farmacevtisk kompetensen kan det resultera i, likt Norges utfall, sämre öppettider på 

                                                 
137 Anell, A. (2006) s. 3 
138 Ibid. 
139 Folkpartiet http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71240.aspx 
140 Reje, L. (2008a) s. 199 
141 Anell, A. (2006) s. 3 
142 Anell, A. (2004) s. 34 
 



 38

apoteken. Dagligvaruhandeln, som i huvudsak säljer andra produkter än läkemedel, grundar 

således inte sin lönsamhet på dessa. Utan de receptfria läkemedlen kommer snarare att ses 

som ytterligare en produkt i sortimentet. Detta till skillnad från apoteken där läkemedel 

innebär deras huvudsakliga inkomstkälla. För detaljhandeln innebär det ingen förlust att hålla 

öppet, likt de gör idag, dock innebär det en ansträngning för apoteken att möta 

dagligvaruhandelns öppettider. Aktörer inom dagligvaruhandeln kan därmed anses ha en 

fördel inför en avreglering på marknaden. 

 

5.5.3 Kundens tillgänglighet beträffande butikens sortiment 

I utredningarna behandlar Reje övervägande försäljningsställenas tillgänglighet och bortser 

ifrån de övriga aspekternas konsekvenser för kunden. Grönroos lyfter, utöver butikens 

tillgänglighet, även fram aspekten utbudets tillgänglighet. Utbudets tillgänglighet beskriver 

Grönroos som kundens tillgänglighet till sortimentet. 143Enligt Rejes utredningar kommer det 

inte att krävas att ett visst sortiment av receptfria läkemedel tillhandahålls på vare sig apotek 

eller inom detaljhandeln. Så var fallet även i Norge och Danmark och resultatet har blivit att 

aktörerna inom detaljhandeln enbart står för försäljning av välkända varumärken och att 

apoteken tillgodoser kunden med generiska läkemedel.144 Således kan utfallet även bli så i 

Sverige.  

 

Sortimentet styrs av kundernas efterfrågan vilket innebär att detaljhandelns sortiment kommer 

att utgöras av de produkter som kunderna efterfrågar mest145. Detta medför att de läkemedel 

som konsumenterna besitter störst kunskap om också hamnar på försäljningshyllan. Resultatet 

blir att enbart de produkter som konsumenterna känner till kommer att finnas tillgängliga. 

Detta resulterar i att apoteken till största del kommer att stå för de receptfria läkemedlen som 

detaljhandeln inte har tillstånd till eller ej finner lönsamt att sälja. 

 

Anell menar att kunderna på glesbygden enbart kommer att få tillgång till ett begränsat 

sortiment146. I Norge har utbudet på glesbygden blivit smalare och består av välkända 

varumärken147. Detta innebär att det finns risk för att kunderna på glesbygden inte kommer, 

                                                 
143 Grönroos, C. (2002) s. 186-187 
144 Anell, A. (2006) s. 22 
145 Reje, L. (2008b) s. 570 
146 Anell, A. (2006) s. 3 
147 Ibid. s. 22 
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likt stadsbon, att få tillgång till hela sortimentet av receptfria läkemedel. Därför anser vi att 

den ökade valfriheten, en avreglering sägs generera i, är högts begränsad gällande sortimentet 

för kunderna på glesbygden.  

 

Grönroos menar att utbudet är en tillgänglighetsaspekt och att om utbudet brister påverkas 

kundens upplevelse av servicemötet negativt148. Vi anser att ovanstående resonemang medför 

att kunden upplever att kvaliteten på utbudets tillgänglighet i servicemötet är varierande. 

Kunder som idag konsumerar välkända varumärken kommer att uppleva en ökad 

tillgänglighet, då dessa produkter kommer att finnas tillgängliga på grund av en hög 

efterfrågan, samt försäljning inom detaljhandeln. Vi anser dock att de kunder som idag 

konsumerar läkemedel med en låg efterfrågan kommer att få det svårare att tillgodose sig 

dessa produkter efter en avreglering. På så vis finner vi att dessa kunder kommer att uppleva 

en sämre tillgänglighet gällande utbudsaspekten. Samtidigt kommer kundens tillgänglighet till 

sortimentet variera beroende på var kunden är bosatt. Kunderna i städerna kommer att 

uppleva ett förbättrat servicemöte genom en bättre tillgänglighet gällande sortimentet, till 

skillnad från kunderna på glesbygden där sortimentet blir begränsat.   

 

5.6 Analysens slutsatser 

Servicemötet kommer efter avregleringen att påverkas olika beroende på vilka valpreferenser 

kunden har. Utifrån de fyra determinanterna som vi utgått ifrån kommer kunden att få välja 

vilka av determinanterna den prioriterar. Valen för kunden kommer i stora drag att stå mellan 

tillgänglighet och erbjuden information/kundens eget informationssökande eller personalens 

kompetens och trygghet.  
 

De kunder som föredrar tillgänglighet och har drivkraften att själva söka information och 

ställa sin egen diagnos kommer att konsumera läkemedel inom detaljhandeln och således 

uppleva att servicemötet blivit bättre inom determinanterna tillgänglighet och erbjuden 

information/kundens eget informationssökande. Det kan dock inte dras en slutsats att 

servicemötet inom detaljhandeln kommer att leverera hela tillgänglighetsaspekten. Det 

kommer även att bli en fråga om vad kunden anser vara tillgänglighet. Kunder som finner att 

tillgänglighet är närhet till läkemedel och generösa öppettider kommer genom detaljhandelns 

                                                 
148 Grönroos, C. (2002) s. 186-187 
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försäljning att uppleva en förbättrad tillgänglighet efter avregleringen. De som finner att 

tillgänglighet är bredden på sortimentet kommer således att finna en oförändrar eller sämre 

tillgänglighet beroende på vilka läkemedel de föredrar. Föredrar de läkemedel med kända 

varumärken kommer de att finna utbudets tillgänglighet som god eller oförändrad. De som 

däremot föredrar produkter med låg efterfrågan kommer uppleva att tillgängligheten 

försämrats, då apotekens utbud efter avregleringen inte kommer att kontrolleras av staten utan 

av efterfrågan.  

 

De kunder som föredrar rådgivning av utbildad personal och den trygghet som ett apotek 

utgör, kommer att konsumera sitt läkemedel på apoteken. Dessa kunder kommer uppleva en 

minskning av farmacevtisk kompetens i förhållande till idag, troligen inte på samtliga apotek, 

men definitivt på glesbygden. Trygghetsaspekten kommer också att förändras. Men om de 

nya aktörerna väljer att profilera sig som en del av hälso- och sjukvården genom att stoltsera 

med sina certifikat på farmacevtisk kompetens, innebär det att kunderna kommer uppleva en 

lika god trygghet hos de nya apoteksaktörerna som hos Apoteket AB.  

 

Utöver det faktum att kundens val kommer att påverka servicemötets förutsättningar så 

kommer även servicemötet variera beroende på var kunden bor. I analysen har vi fört en 

diskussion angående avregleringens påverkan på städer respektive glesbygd. Utifrån teori och 

empiri kan vi konstatera att avregleringen kommer att generera en konkurrens mellan 

läkemedelsförsäljare i städerna, vilket innebär att antal apotek kommer att öka. Detta 

resulterar i en ökad tillgänglighet både vad det gäller butiker och utbud. Sannolikt kommer 

stadsborna som prefererar tillgänglighet att uppleva en positiv utveckling efter avregleringen. 

För kunden på glesbygden står servicemötet däremot inför andra förutsättningar. Det kommer 

inte att etableras fler apotek, snarare nerläggning av dem då staten inte längre tryggar 

täckningen och glesbygden kan ses som en olönsam etablering för privata aktörer. Därför 

kommer kunden på glesbygden att få vända sig till distanshandeln via apoteksombud eller till 

detaljhandeln. Detta innebär att dessa kunder går miste om direkt kontakt med personal men 

också att det sortiment som erbjuds på glesbygden kommer att vara begränsat. Kontentan av 

ovanstående resonemang är att valen som stadsborna står inför, att själv välja vilka av de fyra 

determinanter som de prioriterar i servicemötet, inte kommer att inkludera kunderna på 

glesbygden.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att servicemötets utfall för kunden helt beror på de val 

kunden gör och var kunden bor (stad eller glesbygd). Således kommer servicemötet inte att 

vara lika statiskt som det varit under apoteksmonopolet. Kunderna kommer att få välja vilka 

serviceaspekter som anses viktiga för dem och därmed innebär en avreglering ett ökat ansvar 

för kunden. På en marknad med ett monopol bortses detta ansvar då kunden inte har något val 

med endast en aktör. En avreglering tvingar kunden att välja, men genom ett val kan kunden 

själv styra servicemötet och bli en aktiv kund. Således kommer en avreglering innebära att 

kunden själv kommer att kunna styra servicemötets utfall. 
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6. Reflektion 

I detta stycke lyfter vi fram en del tankar kring vår uppsats och reflekterar över vad som varit 
svårt under arbetsprocessen. Vidare framförs tankar om vad som kan göras annorlunda vid 
vidare forskning. 
 

Vi har under arbetets gång funnit en mängd information kring apoteksmarknadens kommande 

avreglering i form av artiklar, utredningar och uppsatser. Denna information har dock inte 

behandlat avregleringen utifrån ett kundperspektiv med fokusering på servicemötet. Därför 

bidrar vår uppsats med ett nytt tankesätt inom ämnet. 

 

Det faktum att Rejes och Anells utredningar är förhållandevis positiva till en avreglering 

innebär att vi i vissa fall framstår som negativa, även då vår avsikt varit att ha ett objektivt 

förhållningssätt. Det kan dock ifrågasättas om utredningarna verkligen är gjorda ur ett 

konsumentperspektiv. Vi finner att delar av våra fyra valda determinanter; Personalens 

kompetens, Trygghet, Erbjuden information/kundens egna informationssökande och 

Tillgänglighet, behandlas men att helheten saknas. De fyra determinanterna definierar 

kundens servicemöte och eftersom det är kundens förutsättningar som kommer att förändras 

vi en avreglering anser vi att utredningarna borde ha belyst serviceaspekten mer.  

 

Vid vår studie av servicemötet har vi analyserat hela apoteksmarknaden, vilket inneburit att vi 

studerat två skilda konsumtionsarenor; detaljhandeln och apoteken Det har under arbetets 

gång uppstått svårigheter att hålla isär dessa arenor, då vi valt empiriskt material och utformat 

analysen. I efterhand har vi insett att de hade lämpat sig bättre att enbart studera en av 

konsumtionsarenorna för att möjliggöra en ännu djupare analys. Vilket kan vara en tanke vid 

eventuell vidare forskning inom ämnet. 
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