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SAMMANFATTNING 
 

TITEL: En resursbaserad studie av monopolomreglering, Apoteket AB 
 

SEMINARIEDATUM: 4 juni 2010 
 

KURS: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 

FÖRFATTARE: Patrik Andersson, Emelie Ardby, Anna Ohlsén 
 

HANDLEDARE: Ola Mattisson, Anna Thomasson 
 

FEM NYCKELORD: monopol, omreglering, Apoteket AB, resursbaserat perspektiv, 

strategisk anpassning 
 

SYFTE: Syftet är beskriva och analysera hur ett företag anpassar sin strategi, när det går från 

att vara ensam aktör till en konkurrensutsatt marknad. 
 

METOD: Med en abduktiv ansats har vi genomfört en kvalitativ studie av 

monopolomregleringen på den svenska apoteksmarknaden. Vi har valt Apoteket AB som 

fallstudie där primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med tre olika 

butikschefer i Lund. Två intervjuer genomfördes via telefon med personer på Apoteket AB:s 

huvudkontor. Sekundärdata består främst av information inhämtat från Regeringens 

Proposition 2008/2009:145, Apoteket Omstrukturering AB:s rapport om omreglering, 

Apoteket AB:s hemsida och från Dagens Medicin. 
 

TEORETISKT PERSPEKTIV: Den teoretiska referensramen är sammanställd dels av 

studier gjorda av tidigare omreglerade monopol, dels av Porters femkraftsmodell och dels av 

det resursbaserade perspektivet inom vilket vi valt att applicera Barney´s VRIN. För att 

analysera den strategiska anpassningen mellan den externa och interna miljön har vi valt att 

sammanställa våra teorier i en avslutande SWOT-analys.  
 

EMPIRI: I empirin presenteras den insamlade data om Apoteket AB och svenska 

apoteksmarknaden. Kapitlet ger en grundläggande förståelse till komplexiteten runt 

omregleringen och dagens apoteksmarknad samt en djupare inblick i Apoteket AB. 
 

RESULTAT: Studien visar att en monopolist inte har en strategi anpassad till konkurrens, då 

den externa miljön inte innehåller någon konkurrens. Strategin för att möta konkurrens ska 

bygga på resurser med kausal otydlighet och som tar lång tid att skapa, då dessa kommer att 

vara svårast att imitera. Studien visar att VRIN och Porters femkraftsmodell kan vara 

användbara analysverktyg i en RBV studie av en förändring då en marknad går från att vara 

monopol till att vara konkurrensutsatt. 
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ABSTRACT 
 

TITLE: A resource based study of a monopoly reregulation, Apoteket AB 
 

SEMINAR DATE:  4
th

 of June, 2010 
 

COURSE: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credit Point (UPS) 
 

AUTHORS: Patrik Andersson, Emelie Ardby, Anna Ohlsén 
 

ADVISORS: Ola Mattisson, Anna Thomasson 
 

KEY WORDS: monopoly, reregulation, Apoteket AB, resource based view, strategic fit 
 

PURPOSE: The purpose is to describe and analyze how a firm adjusts its strategy when it 

goes from being the sole operator to a competitive market 
 

METHODOLOGY: In an abductive process, we conducted a qualitative study of the 

monopoly reregulation in the Swedish pharmacy market. We have chosen Apoteket AB as our 

case study and raw data were collected through personal interviews with three different store 

managers in Lund. Two interviews were conducted by telephone with people on Apoteket 

AB’s headquarter. Secondary data consists of information gathered primarily from the 

Government Bill 2008/2009:145, Apoteket Omstrukturering AB's report on the re-regulation, 

Apoteket AB's website and from Dagens Medicin. 
 

THEORETICAL PERSPECTIVES: The theoretical framework is designed by previous 

studies of reregulate monopoly, Porter’s Five Forces analysis and the resource-based view in 

which we have chosen to apply Barney's VRIN. To analyze the strategic fit between the 

external and internal environment, we have decided to compile our theories in a final SWOT 

analysis. 
 

EMPIRICAL FOUNDATION: The empirical data presents the collected data on Apoteket 

AB and the Swedish pharmacy market. The chapter provides a basic understanding of the 

complexity around reregulation and today's pharmacy market, and a deeper look at Apoteket 

AB. 
 

CONCLUSION: The study shows that a monopolist does not have a strategy adapted to 

competition, when the external environment does not contain any competition. The 

competitive strategy should build on the resources of causal ambiguity and historical 

circumstances, because these will be the hardest to imitate. The study shows that VRIN and 

Porter’s Five Forces analysis can be useful analytical tools in a RBV study, of a change when 

a market goes from being a monopoly to be competitive. 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet ger en introduktion till ett specifikt fall; Apoteket AB och dess omreglerade 

apoteksmarknad. Sedan följer en problemdiskussion för att påvisa studiens relevans, vilken mynnar ut 

i uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

 

1.1 BAKGRUND 

Att konkurrensutsätta en marknad är enligt regeringens bedömning ett effektivt medel 

för att nå ökad mångfald, ett effektivare resursutnyttjande, nedåtpress på kostnader och 

priser samt bättre kvalitet på varor och tjänster. Det grundläggande medlet för 

apoteksreformen är därför att avveckla monopolet och utsätta marknaden för 

konkurrens. – Regeringens proposition 
1
 

 

I Sverige har flera monopol avreglerats de senaste decennierna, bland dem järnväg, el och 

post
 2
. Apoteks-, spel- och alkoholmonopolet är de tre statliga monopol som har funnits kvar 

längst på den svenska marknaden och alla tre har försvarats med att de värnar om folkhälsan
3
. 

Apoteksmonopolet är det första av dessa som omregleras efter nästan 40 år som monopol. 

Omregleringen startade i och med regeringsbeslutet den 1 juli 2009. Det gamla Apoteket har 

idag ombildats till Apoteket AB, men ägs fortfarande till 100 % av svenska staten. Av de 

drygt 950 apotek som fanns i gamla Apotekets ägo finns idag en dryg tredjedel kvar hos nya 

Apoteket AB. 450 av apoteken har sålts i åtta kluster till större intressenter och drygt 150 har 

sålts till enskilda entreprenörer. Omregleringen har även gett upphov till möjligheten att starta 

helt nya apotek och till försäljning av icke-receptbelagda läkemedel i dagligvaruhandeln.
4
 

 

Tack vare sitt tidigare monopol har Apoteket AB under 40 år haft en extern miljö som är mer 

stabil än den man nu möter sedan omregleringen skett. Det som nu sker på apoteksmarknaden 

är en kraftig ökning av konkurrensen i och med att nya företag gör inträde på marknaden. 

Ökad konkurrens och ökat utbud leder normalt sett till ökad prispress
5
. Att differentiera sig är 

                                                 

1
 Regeringen (2009) 

2
 Ibid. 

3
 Svenskt näringsliv (2008) 

4
 Omstruktureringsbolaget, Bakgrund till omregleringen 

5
 Besanko et al. (2010) 
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en möjlighet för ett företag att undvika denna prispress, då kunderna i sin tur kan skapa 

preferenser för olika aktörer
6
.  

 

I och med sin tidigare monopolställning har Apoteket AB inte behövt en särskild position på 

marknaden, men den nya marknadssituationen ställer nya krav på de resurser som Apoteket 

AB besitter. Apoteket AB måste numera skapa en strategi som tar hänsyn till konkurrens och 

denna måste understödjas av resurser som skapar konkurrensfördelar och en stark position på 

marknaden.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Trenden att omreglera monopol är inte bara synlig i Sverige, utan det är idag en global trend 

att statliga regleringar som påverkar den fria handeln blir mindre
7
. Med regleringar syftar vi 

inte enbart på monopol, utan alla typer av statliga bestämmelser som påverkar hur den fria 

marknadskraften kan verka. De omregleringar som denna uppsats ska syfta till att undersöka 

är de som leder till en ökad konkurrens på en nationell marknad, av det slag som sker när ett 

monopol omregleras och en marknad konkurrensutsätts. 

 

Det har argumenterats för att företag som innehar monopol inte behöver ha en strategi lika 

fokuserad på ekonomisk vinst som företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
8
. 

Dessutom finns det argument för att ett företags konkurrensfördelar är svåra att behålla när 

dess omvärld kraftigt förändras. Det hävdas även att existerande företag till och med kan 

hamna på efterkälken gentemot nya företag vid en snabb omvärldsförändring, då det tar 

längre tid för en gammal organisation att anpassa sig än vad det tar för ett nytt företag att 

etablera sig.
9
 Detta är något som är intressant att undersöka. 

 

För ett företag är det alltid viktigt att matcha de interna förutsättningarna med den externa 

omgivningen. För att kunna anpassa sig till den nya omvärlden måste man först göra en 

analys av marknaden. Michael Porter är en av de mest kända forskarna inom området som 

kommit fram med en modell för en marknadsanalys, kallad Five Forces Analysis
10

. Enligt 

                                                 

6
 Porter (1985) 

7
 Besanko et al. (2010) 

8
 Smith & Grimm (1987) 

9
 Dyner & Larsen (2001); Sull (1999) 

10
 Porter (1980) 
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honom finns det fem krafter som påverkar företagen i en viss bransch; den interna rivaliteten, 

dess inträdesbarriärer, substitut och komplement, och till sist köparnas och leverantörernas 

förhandlingsstyrka. För att få en riktig bild av en viss marknad behöver man alltså se över 

dessa fem krafter. I ett sådant extremt fall som när en monopolist utsätts för konkurrens blir 

den här analysen extra viktigt då flera av krafterna ändras radikalt.  

 

För att kunna anpassa sig till den nya externa omgivningen är det viktigt att se över sina 

interna förutsättningar. Dessa kanske inte är tillräckliga för att kunna konkurrera med de nya 

aktörerna. Enligt Barney kan man dela upp företagets interna delar i resurser och 

kapabiliteter
11

. Men en resurs menas en tillgång som är känd och åtkomlig för en viss 

verksamhet i ett företag. Kapabiliteter däremot är de bakomliggande aktiviteter som gör att de 

gör saker, och utnyttjar sina resurser, bättre än sina konkurrenter
12

. 

 

Den resursbaserade teorin tar sitt sikte på resurser och kapabiliteter som är heterogena och 

immobila eftersom de är grunder för att uppnå konkurrensfördelar. Trots det är det ingen 

garanti för att konkurrenterna inte besitter samma förutsättningar. För att veta om en resurs är 

en konkurrensfördel krävs det att de är värdefulla, ovanliga, icke imiterbara och icke 

substituerbara (VRIN).
13

 Inom fältet för omregleringar av monopol till konkurrensutsatt 

marknad är det intressant att titta på ett resursbaserat perspektiv, eftersom det är ett ganska 

outforskat område.  När en monopolist utsätts för konkurrens är det därför intressant att titta 

på vilka resurser och kapabiliteter som kan ge dem konkurrensfördelar på den nya marknaden. 

Därför är det intressant att undersöka om Barneys VRIN är en bra modell för denna typ av 

analys, då denna förändring ej är vida undersökt.    

 

När man väl undersökt de externa faktorerna och kommit fram till vilka interna resurser man 

kan konkurrera med, är det viktigt att hitta en anpassning mellan dessa, för att kunna bilda sig 

en ny strategi. Denna anpassning går under benämningen strategisk anpassning, vilket är en 

grundläggande förutsättning för att ett företag ska kunna bibehålla eller uppnå de 

konkurrensfördelar som ett företag vill positionera sig med.
14

 Misslyckas denna anpassning 

                                                 

11
 Barney (1991) 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 

14
 Grant (1991); Hill & Westbrook (1997) 
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riskerar företaget att erbjuda marknaden varor eller tjänster som den varken vill ha eller 

behöver. 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet är att beskriva och analysera hur ett företag anpassar sin strategi, när det går från att 

vara ensam aktör till en konkurrensutsatt marknad. Detta vill vi analysera utefter följande 

frågeställningar: 

 

 

 

 Vilka förändringar sker i ett företags strategi vid sådan marknadsomställning? 

 Vilka hot och möjligheter ger de externa förändringarna upphov till?  

 Vilka resurser och kapabiliteter kan ett företag utnyttja vid sådan 

marknadsomställning? 
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2 METOD  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den vetenskapliga metod som använts för att besvara 

vårt syfte samt dess lämplighet. Vi kommer kort att beskriva vilka data och metoder som använts för 

att samla in, bearbeta och analysera empiriskt material och vilka följder det har gett för studien. 
 

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS 

Enligt Holme och Solvang ska valet av den vetenskapliga ansatsen baseras på syftet med 

studien. För att kunna besvara studiens syfte krävs en mer ingående förståelse av en situation 

och därför landar vi in en kvalitativ studie.
15

 Jacobsen skriver att en kvalitativ ansats används 

för att få ”nyanserade beskrivningar av hur människor förstår och uppfattar en situation”
16

. Vi 

vill ha möjlighet att anpassa oss och ta hänsyn till nya infallsvinklar och nyanser av 

verkligheten, vilket utgör skäl för en kvalitativ ansats. Vi valde tidigt att vi också ville göra en 

fallstudie inom den kvalitativa ramen, en väl avpassad metod för att förstå och tolka specifika 

företeelser
17

. Då varje situation är unik och på grund av tids- och resursbrist har vi valt att 

inrikta oss på ett specifikt fall: Apoteket AB och omregleringen av apoteksmarknaden i 

Sverige. Detta val känns lämpligt, dels för att fallet är högst aktuellt, dels för att det 

representerar vårt syfte. Att djupgående granska ett företag ger större förståelse för de 

komplexa processer som pågår inom en organisation
18

 och därför har vi valt att utföra ett 

urval av mer djupgående intervjuer med företaget och dess konkurrenter. Vid standardiserade 

intervjuer är frågornas formulering och ordningsföljd på förhand bestämd, men för att få ut 

det mesta av intervjuerna och ha möjlighet att anpassa oss till situationen valde vi en 

semistandardiserad intervjuguide, som innebar att vi anpassade vissa av våra frågor till 

respondenterna samt ställde fria följdfrågor
19

. 

2.2 VAL AV TEORI 

Vår uppsats tar sin teoretiska grund i det interna resursbaserade perspektivet och hur man når 

en strategisk anpassning mot en extern omvärld. För en djupgående intern analys har vi valt 

att titta på det resursbaserade ramverket och framförallt på Barneys teori om bestående 

                                                 

15
 Holme & Solvang (1997) 

16
 Jacobsen (2000:135) 

17
 Merriam (1999) 

18
 Lundahl & Skärvad (1999) 

19
 Ibid. 
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resurser och kapabiliteter, som han själv har utvecklat till en VRIN-modell
20

. Man kan anse 

att det resursbaserade perspektivet fokuserar lite mycket på delarna och därmed riskerar att 

missa helhetssynen av hur ett företags strategi skapas. Därför har vi valt att även göra en 

extern analys av marknaden för att för att kunna påvisa om en strategisk anpassning 

föreligger.  

 

För den externa analysen har vi valt att använda oss av Porters femkraftsmodell
21

. Med hjälp 

av analysen vill vi identifiera hot och möjligheter för att undersöka hur fallföretaget kan 

utnyttja sina resurser. Den kritik som framförts mot modellen beror till stor del på att de fem 

krafterna anses ofullständiga för att analysera marknaden, då den inte tar upp faktorer som 

statlig påverkan och andra sociala krafter. Därför har vi valt att även inkludera Brandenburger 

och Nalebuffs sjätte kraft, komplementärer i teorin
22

. Det kan också kritiseras att modellen 

inte tar någon hänsyn till att olika branscher ser olika ut, och där krafternas betydelse varierar 

mellan dessa. Vi anser detta mindre väsentligt, då vi enbart analyserar en bransch.  

 

För att ha möjlighet att analysera en strategisk anpassning har vi valt att använda oss av 

SWOT-modellen
23

. Det har ofta blivit kritiserat för att vara alltför grundläggande och till viss 

del inge företag av en falsk känsla av att man har kontroll över företagets interna och externa 

miljö, medan det i själva verket kan vara många faktorer som inte har innefattats av 

analysen.
24

 Vi har i vår uppsats enbart valt att använda SWOT-analysen som en 

sammanställning av vår interna och externa analys. 

 

Vi har gjort en grundlig litteratursökning där vi kommit fram till att dessa analysverktyg är de 

mest relevanta för vår studie. Trots deras ålder utvecklas de ständigt och yngre verk som 

publiceras inom dessa områden ger fortfarande mycket tyngd åt dessa teorier
25

, då de klassas 

som de mest etablerade teorierna inom sitt område.  

                                                 

20
 Barney (1991) 

21
 Porter (1980) 

22
 Brandenburger & Nalebuff (1995) 

23
 Hill & Westbrook (1997) 

24
 Ibid. 

25
 Valentin (2001); Panayides (2003) med flera, se referenslistan i uppsatsen 
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2.3 DATAINSAMLING 

Då vi valt att göra en fallstudie på Apoteket AB
26

 var det mest lämpade 

datainsamlingsmetoden djupgående intervjuer som vi dock har kompletterat och validerat 

med sekundärdata.  

2.3.1 Primärdata  

Vår primärdata är insamlad genom kvalitativa intervjuer med vårt fallföretag, både på lokal 

och nationell nivå för att få en helhetsbild. Vi fick intervjuer med butikschefer tidigt, vilket 

gav oss en bra grund att stå på. Med tanke på vår teoretiska utgångspunkt hade vi som mål att 

få intervjua någon högre uppsatt person med strategisk inblick och senare under uppsatsens 

gång fick vi den möjligheten, vilket gav oss mer strategisk information om Apoteket AB. 

 

En personlig intervju genomfördes med butikschefen på Apoteket AB i Lund och 

telefonintervjuer genomfördes med varumärkesdirektören för Apoteket AB-koncernen och 

HR-chefen för Apoteket Konsument. De personer vi valt att intervjua är direkta intressenter, 

det vill säga de verkar inom det område som utredningen behandlar. Vid direkta intressenter 

är det enligt Lundhal och Skärvad viktigt att intervjua personer från flera intressegrupper för 

att datan ska bli entydig och okontroversiell.
27

 För att skapa oss en mer rättvisande bild av 

apoteksmarknaden valde vi även att intervjua konkurrenter till Apoteket AB. 

 

Valet av konkurrenter till Apoteket AB skedde efter vilka av de största konkurrenterna som 

har etablerat sig i Lund. Dessutom ville vi ha två konkurrenter som hade köpt kluster av 

Apoteket AB. Anledningen till detta var för att vi ville ha möjligheten att till de responderade 

butikscheferna ställa frågor om hur förändringsprocessen har skett, då de butikschefer vi valt 

att intervjua har varit butikschefer i samma butiker även innan omregleringen. Därför valde vi 

Medstop samt Apotek Hjärtat i Lund. Här hade det varit mer intressant att få prata med någon 

med större strategisk inblick, men tyvärr hade de inget intresse av att låta sig intervjuas.  

                                                 

26
 Med Apoteket AB menar vi rörelsegrenen Apoteket Konsument, som inriktar sig på privatkunder och erbjuder 

läkemedel och andra hälsorelaterade produkter. Apoteket AB har även andra rörelsegrenar, vilka vi har bortsett 

från i denna studie. 
27

 Lundhal & Skärvad (1999) 
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2.3.2 Sekundärdata  

”Med sekundärdata avses data och information som finns dokumenterat om ett visst fenomen, 

men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien.”
28

 De sekundära 

källorna har använts för att skapa en helhetsbild av vårt fallföretag och dess situation och 

syftar till att komplettera primärdatan. De bidrar till ökad objektivitet och validitet till studien.  

 

De största sekundära källorna i denna uppsats är Apoteket Omstrukturering AB:s rapport om 

omregleringen samt Regeringens Proposition 2008/2009:145, där utredningen som låg till 

grund för omregleringen presenteras. Det måste dock tas hänsyn till att propositionen är 

skriven på begäran av sittande regering, som har varit den drivande kraften bakom 

omregleringen, och därmed måste objektiviteten ifrågasättas. Dock redogör vi inte för 

ställningstagandena i rapporten, utan har enbart använt oss av det fakta som ges däri.  

Apoteket Omstrukturering AB är fristående från Apoteket AB. Därför bör källan betraktas 

som objektiv. 

 

I och med att Apoteket AB är statligt ägt finns en hög transparens inom bolaget, vilket bidrar 

till att det finns mycket tillgänglig information. Apoteket AB:s årsredovisning från 2009 och 

dess delårsrapport jan-mars 2010 har bidragit med betydelsefull information kring exempelvis 

mål, strategier och organisation. För de övriga apotekskedjorna finns inga årsredovisningar på 

grund av den korta tid de verkat på marknaden och inte heller företagsspecifik information 

publicerad i akademiska källor. Därför har vi valt att samla information från facktidningar, 

främst från Dagens Apotek och Läkemedelsvärlden. Dagens Apotek är en oberoende 

branschtidning som produceras av Dagens Medicin, som i sin tur ägs av Bonnierkoncernen
29

. 

Läkemedelsvärlden är en oberoende tidning som ges ut av Apotekarsocieteten, en ideell och 

obunden organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel och en bättre 

läkemedelsanvändning i samhället.
30

 Båda publikationerna har bidragit med värdefull 

information om apoteksmarknaden och dess aktörer och, med anledning av publikationernas 

oberoende och dess aktade ställning inom läkemedelsindustrin, får anses vara mycket 

trovärdiga. 
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2.4 VALIDITET & RELIABILITET 

Validitet delas in i inre och yttre validitet
31

. Inre validitet påvisar att mätinstrumentet 

undersöker det den säger sig undersöka
32

; i vårt fall att våra intervjufrågor undersöker ett 

företags strategiska förändringar och deras uppfattning om dess interna och externa miljö. 

Yttre validitet är hur väl svaren på frågorna överstämmer med verkligheten
33

. Bifogat i bilaga 

1 är intervjufrågor ställda till respondenterna för att ge en uppfattning om den inre validiteten. 

Den yttre validiteten får anses god, då svaren från intervjuerna har överstämt med varandra 

och dessutom med den sekundärdata som samlats in. Den yttre validiteten sänks dock av det 

faktum att de i företagen högt uppsatta personer som vi ville intervjua inte ställde upp och att 

butikscheferna inte har haft möjlighet eller kunskap att ge lika djupgående svar. Dessutom 

befinner sig apoteksmarknaden i ett känsligt läge och den information som konkurrenterna 

vill ge ut om sina strategier är mycket begränsad. 

 

Reliabilitet är ”frånvaron av slumpmässiga mätfel [, dvs.] att själva mätningen inte påverkats 

av vem som utför mätningen eller av de omständigheter under vilken den sker”
34

. Intervjuerna 

med butikscheferna är utförda under liknande förhållande på respektive arbetsplats och av 

samma personer. Intervjuerna med varumärkesdirektören och HR-chefen har utförts över 

telefon, då en personlig intervju inte var möjlig, vilket kan tänkas sänka reliabiliteten. Vi har 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket höjer graden av reliabilitet i 

förhållande till ostrukturerade intervjuer, då standardisering minskar slumpmässiga fel
35

. I de 

fria följdfrågorna har vi varit noggranna med att inte ställa ledande frågor och alla 

intervjuerna har bandats och transkriberats för att undvika missuppfattningar.  

2.5 VAL AV ANALYSMETOD 

Under forskningsprocessen har vi använt oss av ett samspel mellan teori och empiri, också 

kallad abduktiv metod
36

. Vår utgångspunkt var att vi blev intresserade av en verklig situation 

och ett företag som stod inför ett strategiskt problem. Vi samlade in sekundärdata för att 

utröna vad problemet gällde och hur situationen såg ut. Därefter letade vi passande teorier att 
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tillämpa på denna situation för att se om det fattades teori eller om den ännu ej var prövad på 

denna situation. Vi gjorde en grundläggande litteratursökning och sammanställde den 

teorietiska referensram vi ville utgå ifrån. Utifrån denna skrev vi frågor till de 

semistrukturerade intervjuer vi ville utföra och genomförde sedan dessa för att införskaffa oss 

empiri att applicera på valda modeller. Vi har valt att presentera stora delar av vår insamlade 

primärdata direkt i analysen, då empiriavsnittet fungerar mer som bakgrund för läsaren. I 

slutändan önskar vi tillföra nya slutsatser till teorin gällande dess tillämpbarhet på denna 

situation samt eventuellt teoribidrag som generaliseras. Generaliserbarheten av en studie är 

hur resultatet kan appliceras på en bredare bild än den i uppsatsen diskuterade situationen
37

. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel görs först en genomgång av litteratur gällande strategi i förhållande till monopol och 

omregleringar. Sedan presenteras Porters femkraftsmodell som ett analysverktyg för extern miljö och 

Barneys VRIN-krav som ett verktyg för att analysera ett företags interna miljö. Dessa sammanförs i en 

SWOT analys för att kunna analysera hur ett företag genomför en anpassning av sina interna resurser 

till sina externa förutsättningar för att kunna skapa strategier som ger konkurrensfördelar.   
 

3.1 MONOPOL, OMREGLERINGAR OCH STRATEGI 

Till skillnad från en vanlig marknadsförändring är en omreglering enligt Burton och Obel en 

”större tvingad förändring av förutsättningarna på marknaden, där förändringen sker 

snabbt”
38

.  

 

Dyner och Larsen argumenterar att i branscher där monopol existerar saknar företagen 

incitamentet att bli ekonomiskt effektiva, vilket driver dem att sträva efter andra mål än 

ekonomisk effektivitet. De drar även slutsatsen att ett företag som tidigare har haft monopol 

har svårt att ställa om från att planera till att istället skapa de strategier nödvändiga för att 

klara sig på en konkurrensutsatt marknad.
39

  Kochan et al presenterar ett ramverk som 

argumenterar att företag skapar sin strategi efter sin externa miljö. I en extern miljö utan 

konkurrens skapas inte heller strategier för att möta konkurrens.
40

 Detta stämmer väl överens 

med Dyner och Larsens studie som kom fram till att ett företag som verkar på en marknad där 

det råder monopol helt enkelt inte behöver ha någon strategi, eftersom de inte möter någon 

osäkerhet externt
41

.  

 

I Smith och Grimms studie av omregleringen av järnvägen i USA
42

 studerades 

strategiförändringarna hos företag. Där observerade de att även om företagen förändrades, så 

tog det lång tid.
43

 Detta kan förklaras av Sull som tittar på varför framgångsrika företag 
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43
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misslyckas med att anpassa sig till snabba förändringar i omvärlden
44

. Anledningen till detta 

är något som benämns som ”active inertia”, vilket är ”en organisations tendens att följa 

etablerade beteendemönster – även som respons till dramatiska omvärldsförändringar”
45

. 

Enligt Dyner och Larsen är den största förändringen av omregleringen för ett företag att det 

skapas osäkerhet som företaget inte tidigare har behövt ta hänsyn till vad gäller pris, 

information, efterfrågan och kundpreferenser
46

.  

 

På en konkurrensutsatt marknad anser Porter att ett företag måste ha en fokuserad strategi för 

att kunna vinna konkurrensfördelar på den marknad där företaget verkar. Med fokuserad 

menar Porter i sammanhanget att ett företag måste välja mellan att utnyttja kostnadsfördelar 

eller differentiering när man skapar sina strategier, detta för att inte riskera att bli ”stuck in the 

middle”. Kostnadsledarskap innebär att företaget kan erbjuda samma vara till lägre pris än 

konkurrenterna alternativt en bättre vara till samma pris och därmed erhålla samma eller 

högre vinst. Differentierande företag erbjuder istället en unik produkt som ger mervärde åt 

kunderna och gör att de är villiga att betala ett högre pris. Porter tar även upp en tredje strategi 

där man istället fokuserar på ett smalt segment av marknaden där företaget försöker uppnå 

konkurrensfördelar, antingen genom differentiering eller kostnadsfördel.
47

   

 

I Smith och Grimms studie drogs slutsatsen att majoriteten (74%) av företagen på marknaden 

hade en ofokuserad strategi
48

.
 
Anledningen till varför företag på reglerade marknader har en 

avsaknad av fokuserad strategi förklarar Mahon och Murray med att företagen har begränsade 

möjligheter att använda de konkurrensgivande handlingar som exempelvis fri prissättning, 

fritt in- och utträde på marknaden och möjligheten att fokusera på vissa kundsegment. En 

andra anledning som författarna ger är att en framgångsrik strategiimplementering inte 

nödvändigtvis leder till högre vinstnivåer och därför spelar strategin en mindre viktig roll.
49

  

Smith och Grimm kom i sin studie också fram till att majoriteten av företagen efter 

omregleringen av den amerikanska järnvägen gick från sin ofokuserade strategi till en 

fokuserad, d.v.s. företagen antog en av Porters tre generiska strategier, och att de var de 

företag som ändrade sig som lyckades bäst på den nya marknaden. Av detta drar författarna 
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slutsatsen att den strategi som företag på en reglerad marknad använder, måste anpassas efter 

omvärldsförändringen.
50

 

 

I motsats till Porters rationalisering finns forskning som visar på att det finns företag som 

lyckas med att praktisera en blandstrategi och bland andra Grant och Miller anser att det är 

viktigast att skapa en strategisk helhet för att tillgodose konsumenternas efterfrågan och på så 

sätt skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.
51

 

3.2 EXTERNT PERSPEKTIV 

För att kunna anpassa ett företags interna resurser och konkurrensfördelar mot en extern 

omgivningsförändring krävs först att man gör en extern analys av den nuvarande marknaden. 

Porters femkraftsmodell är ett välbeprövat analysverktyg för extern miljö. ”Kunskap om dessa 

underliggande källor av konkurrenstryck ger grunden för en strategisk agenda för 

handlingar”
52

. Analysen ger en uppfattning om hoten och möjligheterna för ett företags 

lönsamhet och är en viktig vägvisare för ett företags strategiska arbete. De fem krafterna som 

enligt Porter måste analyseras är intern rivalitet, hot om nya inträden, leverantörernas och 

kundernas förhandlingsstyrka och komplement och substitut.
53

  

 

Den interna rivaliteten ger en bild av hur många konkurrenter det finns och hur starka dessa är 

i förhållande till varandra. Saker som enligt Porter ökar den interna rivaliteten är många 

konkurrenter på samma marknad, odifferentierade produkter och vertikal integration som gör 

att ett företag kan pressa sina kostnader. Det räcker dock inte med att titta på existerande 

konkurrenter, man måste även titta på hoten om att nya företag träder in på marknaden och tar 

marknadsandelar eller intensifierar priskonkurrensen. Det man framförallt tittar på är hur stora 

inträdesbarriärer det finns i form av lagregleringar, stora kostnader, höga krav på teknologier 

och kunskap, som hindrar nya företag från att ta sig in på marknaden.
54

  

 

Kraften hos köpare och leverantörer kan påverka ett företag på så sätt att köpare med hög 

förhandlingskraft kan pressa ner priserna alternativt kan leverantörer med hög 
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förhandlingskraft pressa upp priserna. Båda dessa situationer kan uppstå på grund av 

exempelvis fåtal säljare/köpare, högre efterfrågan än utbud eller att företaget står i beroende 

till ett företag vad gäller försäljning/inköp. Den sista kraften är den hos substitut och 

komplement. Substitut innebär att produkten går att ersätta. Om det på marknaden finns 

likartade substitut till företagets produkter kan detta leda till att företaget inte kan höja priser 

utan att riskera att kunder byter produkt. Komplement är produkter som samverkar med 

företagets produkter. Risken är att företagets egen försäljning drabbas om det inte går att få 

tag i nödvändiga komplement till ett företags produkt.
55

 

 

Det finns även en sexkraftsmodell, där den sjätte kraften är komplementärer. Komplementärer 

är de som på andra sätt kan påverka ett företag lönsamhet än att direkt påverka försäljning och 

innefattar ofta staten eller allmänheten.
56

 I Porter modell är dock den sjätte kraften en 

underliggande kraft som ska tas hänsyn till inom de andra fem krafterna
57

, men på grundval 

av uppsatsens studerade situation analyseras även den sjätte kraften separat.  

3.3 INTERNT PERSPEKTIV 

För att se hur vi kan anpassa de interna förutsättningarna mot en extern omvärldsförändring 

görs en grundlig analys av företagets interna miljö. The Resource Based View (RBV) handlar 

om ett företags resurser och kapabiliteter, om vilka av dem och hur dessa kan skapa 

konkurrensfördelar samt hur de i sin tur bör implementeras i företagets strategi för att leda till 

långvariga konkurrensfördelar
58

.  

 

Grant ger i sin artikel ett resursbaserat ramverk för strategisk analys, som visas i figur 3.1
59

.  

 

      Figur 3.1 
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En resurs är en är de tillgångar som ett företag har och som kan användas i deras verksamhet, 

exempelvis arbetskraft, lokaler, råvaror
60

. Kapabilitet i sin tur är vad företaget gör bättre än 

sina konkurrenter, hur de genom aktiviteter utnyttjar sina resurser
61

. Inom ramverket för RBV 

är man dock enbart intresserad av att titta på de resurser och kapabiliteter som uppfyller 

kraven på att vara heterogena och immobila, eftersom det är dessa som har möjligheten att 

skapa konkurrensfördelar
62

. Att inneha en konkurrensfördel innebär lönsamhet högre än 

genomsnittet i branschen
63

. 

 

En resurs eller kapabilitet är heterogen då de finns i knappa mängder och immobil då de inte 

kan säljas till högstbjudande. Om en resurs eller kapabilitet är heterogen, men inte immobil, 

kommer företag att bjuda över varandra i jakten på resursen till priset blir så pass högt att det 

raderar ut den fördel som resursen ger. Det som skyddar en resurs eller kapabilitet från att 

kopieras eller neutraliseras av ett annat företag refereras till som isoleringsmekanismer. En 

isoleringsmekanism är det som kallas ”first mover advantage”, vilket betyder att det företag 

som är först ut på marknaden har en fördel mot konkurrenterna som varken går att imitera 

eller köpa.
64

 Denna kan bland annat härstamma från igenkänning av ett varumärke, skapade 

av kundpreferenser och försäljning av kompletterande produkter. Det andra är hinder för 

imitation till exempel på grund av lagregleringar som monopol eller patent, skalfördelar hos 

existerande företag, historiska omständigheter under vilket fördelen uppkom etcetera.
65

 

 

När ett företag har identifierat sina konkurrensfördelar måste en strategi skapas för att på 

bästa sätt kunna matcha dem mot marknaden. Strategi handlar kort och gott om att kombinera 

aktiviteter
66

. ”Konkurrensfördelar kommer från sättet dess [företagets] aktiviteter passar ihop 

och förstärker varandra”
67

, med andra ord är summan av delarna större än var del för sig. 

Strategin blir en konkurrensfördel ”när man implementerar en värdeskapande strategi som 

inte simultant implementeras av någon nuvarande eller potentiell konkurrent”
68

. Enligt Barney 

är det först när konkurrenterna blir inkapabla till att imitera denna fördelaktiga strategi som 
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konkurrensfördelen blir långvarig för ett företag. Det räcker inte med att resurserna är 

heterogena och immobila, utan de måste uppfylla kraven på att vara värdefulla, ovanliga, icke 

imiterbara och icke utbytbara (VRIN):
69

 
 

 Värdefull – med detta menas att resursen kan implementeras i företagets strategi så att 

företaget ökar sin lönsamhet. 

 Ovanlig – om alla företag har resursen ifråga kan den inte längre förklara ett företags 

konkurrensfördel. Om resursen är värdefull, men inte ovanlig, kommer den att 

införskaffas av alla företag och inte längre vara en källa till konkurrensfördel. 

 Icke imiterbar – det finns tre hinder som gör att en värdefull och ovanlig resurs inte 

går att imitera: den hänförs till en unik historisk händelse, den har kausal otydlighet 

(man vet inte helt enkelt vad som skapar den) eller social komplexitet (komplexa 

sociala fenomen baserat på människors interaktioner med varandra). 

 Icke utbytbar – det finns ingen annan resurs som kan ersätta företagets resurs. Om det 

finns ett substitut till resursen kommer den kunna radera ut den konkurrensfördel som 

företagets resurs ger, även om den uppfyller de tre andra kraven. 

 

VRIN är ett komplement till en analys enligt RBV. Medan RBV är en analys av 

anledningarna bakom att ett företag befinner sig i en viss position i dagsläget, tittar VRIN på 

företagets framtid. De resurser som uppfyller kraven som VRIN ställer är de resurser ett 

företag måste bygga sina strategier runt om de ska vara konkurrenskraftiga på lång sikt.
70

 

3.4 STRATEGISK ANPASSNING  

När man väl gjort en genomgående analys av de externa och interna faktorerna, är det viktigt 

att hitta en anpassning mellan dessa för att kunna bilda sig en ny strategi. Denna anpassning 

går under benämningen strategisk anpassning, vilket är en grundläggande förutsättning för att 

ett företag ska kunna bibehålla eller uppnå de konkurrensfördelar som ett företag vill 

positionera sig med.
71

 Misslyckas denna anpassning riskerar företaget att erbjuda marknaden 

varor eller tjänster som den varken vill ha eller behöver.  
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Vi har valt att använda oss av en SWOT-analys som en sammanställning av våra interna och 

externa perspektiv, se figur 3.2
72

. Grunden för SWOT är att “en god strategi innebär att säkra 

en anpassning mellan den externa situationen ett företag möter (hot och möjligheter) och dess 

egna interna kvaliteter och karaktäristika (styrkor och svagheter)”
73

. 

 Figur 3.2 

 

Syftet med en SWOT-analys är inte de olika analyserna, utan det är att hitta en strategisk 

anpassning mellan dem. Det är denna anpassning som är avgörande för om ett företag lyckas 

skapa en lönsam företagsstrategi.
74

 En väl genomförd analys ska kunna visa på om företagets 

nuvarande position är fördelaktig eller inte. Med hjälp av svaret kan företaget fråga sig om de 

ska ha kvar sin befintliga strategi eller om de ska ompositionera sig för att få en bättre 

strategisk anpassning.
75

  

3.5 SAMMANFATTNING 

Flertalet författare har argumenterat att ett företag som har monopol inte har en strategi för att 

möta konkurrens och att är det ytterst viktigt att ett företag som går från monopol till 

konkurrensutsatt marknad skapar en strategi som är fokuserad på att möta konkurrensen. 

Vilken strategi som är mest lönsam ges dels av de externa förhållanden som råder, dels av 

vilka interna resurser företaget har. Detta undersöks genom en analys av de externa 

förhållandena enligt Porters femkraftsmodell samt en analys enligt VRIN av de interna 

resurser som kan skapa långsiktiga konkurrensfördelar. När ett företag vet sin externa och 
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interna miljö är det viktigt att man hittar anpassningen mellan dem, så att man kan: utnyttja 

sina styrkor på bästa sätt, minimera sina interna svagheter och de externa hot som kan skada 

företaget, samt att man tar tillvara på de möjligheter som ges på marknaden för att skapa nya 

konkurrensfördelar. Denna anpassning ska leda fram till den strategi och den position som ett 

företag använder sig av på marknaden. 
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4 EMPIRI 

Detta kapitel presenterar läsaren för apoteksmarknaden både innan och efter omregleringen, själva 

händelseförloppet runt omregleringen och Apoteket AB som företag. Kapitlet ämnar ge den oinsatte 

läsaren en grundlig bakgrund till apoteksmarknaden då den är väldigt komplex. Empirin ska ge den 

kunskap som krävs för att förstå analysen och de slutsatser som dras. 
 

4.1 UTVECKLINGEN AV APOTEKSMARKNADEN 1970-2009 

När apoteksmonopolet infördes 1970 var det för att skapa ”förutsättningar för ett slagkraftigt 

apoteksväsende som smidigt kunde anpassa sig till den medicinska, tekniska och ekonomiska 

utvecklingen och därigenom även i framtiden kunna tillgodose kraven på en god 

läkemedelsförsörjning”
76

. Det har flertalet gånger tidigare diskuterats om en eventuell 

omreglering av det svenska apoteksmonopolet, men det var inte förrän den 1 juli 2009 som 

regeringen fattade sitt beslut. Nu var det minskade kostnader, ökad produktivitet och högre 

allmännytta som stod i fokus i regeringens utredningsrapport rörande omregleringen av 

apoteksmonopolet. I regeringens rapport framgår att Sverige på grund av sitt monopol har 

mindre än hälften så många apotek per 10 000 invånare än de flesta andra länder inom EU, 

internationellt sett höga priser i inköpsledet mellan läkemedelstillverkare och grossist och 

samtidigt låga marginalerna på detaljist- och grossistsidan, samt en lägre servicegrad med 

bland annat begränsade öppettider och sortiment av handelsvaror.
77

  

 

Arbetet med omstruktureringen började i juni 2008, då Apoteket Omstrukturering AB 

(”OAB”) bildades som ett moderbolag till Apoteket AB. OAB hade som ändamål att ensam 

övervaka och leda omstruktureringsprocessen inför omregleringen av marknaden. Det dröjde 

däremot fram till den 19 februari 2009 innan regeringen lade fram sin proposition om att 

omreglera den svenska apoteksmarknaden från det statligt ägda monopolet.
78

 Efter 

riksdagsbeslutet i juli 2009 fick OAB uppgiften att leda omregleringen och då även 

utförsäljningen av cirka två tredjedelar av Apoteket AB:s 950 apotek till externa aktörer som 

ville in på den svenska marknaden. Redan från och med den förste november 2009 blev det 

dock tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Anledningen var att man 

ville öka tillgängligheten för receptfria läkemedel. Bara några månader efter omregleringen 
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fanns det receptfria läkemedel på 6000 olika försäljningsställen jämfört med de tidigare 950 

apoteken.
79

 

 

Prissättningen på läkemedel är reglerade i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
80

 

Läkemedelsförmånen är det som i dagligt tal brukar benämnas som högkostnadsskyddet, 

vilket är en reducering av den enskildes kostnader för de läkemedel som innefattas av lagen. 

Vilka läkemedel som ska ingå i lagen och vilka priser och subventioner dessa läkemedel ska 

ha, beslutar Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) om. Apotek måste enligt lagen 

rätta sig efter de inköpspriser och försäljningspriser som TLV sätter på receptbelagda 

läkemedel, med två undantag. Det ena är att apoteken själva får förhandla om inköpspris på 

läkemedel som inte är utbytbara mot generika
81

 och man har dessutom möjlighet att förhandla 

inköpspris och sätta ett lägre försäljningspris på parallellimporterade
82

 läkemedel. Båda dessa 

undantag är införda med anledning av omregleringen för att skapa en starkare priskonkurrens 

på marknaden. Tidigare har Apoteket AB på alla receptbelagda mediciner erhållit en 

handelsmarginal mellan inköps- och försäljningspris motsvarande den kostnad Apoteket AB 

haft för att förmedla tjänsten att tillhandahålla receptbelagda läkemedel till allmänheten. Detta 

har lett till att Apoteket AB inte har haft några vinster på receptbelagda läkemedel, utan deras 

vinster har kommit från försäljningen av receptfria läkemedel och handelsvaror
83

 där man har 

haft möjligheten att själv påverka inköps- och försäljningspris.
84

 

 

Det som mest av allt har påverkat kostnaderna för den svenska läkemedelsförsörjningen är 

generikareformen som infördes i oktober 2002. Enligt denna måste apoteken ge ut det 

billigaste preparatet oavsett vilket preparat som läkaren föreskrivit patienten, så länge 

preparatet är direkt utbytbart mot det föreskrivna (dvs. innehåller samma verksamma 

substans) och läkaren inte gjort förbehåll om att patienten måste ha det föreskrivna preparatet. 
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Det är TLV som en gång i månaden uppdaterar den lista som alla apotek måste följa. Om en 

patient ändå vill ha ett annat läkemedel får han/hon själva betala mellanskillnaden mellan det 

läkemedlet och det billigaste på den aktuella listan.
85

 Under 2007 sparade generikautbytet 5 

miljarder kronor åt svenska staten
86

. 

 

Ett av de problem som i regeringens proposition diskuteras mest är att upprätthålla en god 

läkemedelsförsörjning för samhället. Läkemedel är speciellt till sin natur på så vis att 

konsumenter själva har mycket svårt att bilda sig en uppfattning om olika mediciner. Man står 

i beroende till läkare och farmaceuter att tillhandahålla korrekt information och dessutom kan 

situationen där läkemedel behövs vara känslig för den enskilda individen.
87

 Läkemedel som 

ska säljas i svenska apotek måste vara godkända av Läkemedelsverket enligt 

Läkemedelslagen (1992:859)
88

. Med läkemedel menas här både receptbelagda och receptfria 

läkemedel, liksom växtbaserade läkemedel och homeopatika (naturläkemedel) med bevisad 

och dokumenterad effekt. Läkemedelsverket godkänner såväl helt nya läkemedel, som 

generika och parallellimporterade läkemedel. Många gånger görs detta genom godkännande 

av tidigare beslut i andra EU-länder.
89

 

 

En annan i Läkemedelslag reglerad del av apoteksmarknaden är marknadsföringen av 

läkemedel
90

. Läkemedel får inte marknadsföras på så vis att det leder till en ökad konsumtion 

av dem. Det som i nuläget debatteras är var gränsdragningen för lagen ska gå. Framförallt 

gäller det vad som är tillåtet vad gäller rea eller erbjudande på receptfria läkemedel. Tillfälliga 

prisnedsättningar är tillåtet i lagen, men om det marknadsförs är det i strid mot lagen anser 

Läkemedelsverket. Inte heller erbjudanden som ”ta 3 betala för 2” är enligt Läkemedelsverket 

tillåtet.
91
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4.2 APOTEKSMARKNADEN 2010 

Trots att lagen trädde i kraft i juli 2009 var det först i början av 2010 som förändringarna 

började märkas för konsumenterna i samband med att de nya apoteksaktörerna tog över de 

apotek som såldes.
92

 Konkurrensverket konstaterar i sitt betänkande till regeringens 

proposition att om Apoteket AB hade en marknadsandel högre än 40 % vid omregleringen 

skulle detta begränsa incitamenten för konkurrenter att etablera sig på marknaden och därmed 

hindra den konkurrens som är målet med omregleringen.
93

 Vid omregleringen gick regeringen 

på konkurrensverkets linje och valde att sälja 65 % av apoteken i åtta kluster till utvalda 

köpare
94

. Detta har resulterat i en mindre organisation där enbart 6 000 av de tidigare 11 000 

medarbetarna finns kvar
95

.  

 

I skrivande stund har de nya apotekskedjorna befunnit sig på den svenska apoteksmarknaden i 

fem månader. De kluster som erbjöds till försäljning köptes upp av fyra nya aktörer: Apotek 

Hjärtat (206st), Kronans Droghandel (171st), Medstop (62st) och Vårdapoteken Norden AB 

(24st). Dessutom återstod det 150 apotek som gick till Apoteksgruppen som är ett 

samlingsnamn för enskilda entreprenörer och småföretagare.
96

 Utöver dessa finns i nuläget 

ytterligare fem nybildade apotekskedjor; DocMorris, Apotek1 (nyligen uppköpt av Apotek 

Hjärtat), Alliance Boots, Cura Apotek (ICA) och Åhléns Apotek. När utförsäljningen av 

apoteken gjordes kom den med ett förbehåll, inga apotek som har bytt ägare får stängas ner 

inom den kommande treårsperioden.
97

 För att idag få öppna ett nytt apotek krävs dock ett 

godkännande från Läkemedelsverket enligt Lag (2009:366) om handel med läkemedel
98

.  

 

De förändringar som redan idag kan ses på apoteksmarknaden är framförallt en ökad service 

och tillgänglighet. Dels finns det fler apotek i och med de nyöppnade kedjorna och dels har 

mer än 150 apotek redan längre öppettider än vad de tidigare hade.
99

 Flera av apoteken har 

även börjat satsa på en ökad service i form av nya tjänster till kunderna, men även fler 
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handelsvaror. Apoteket AB erbjuder idag tjänsten Hälsokoll
100

, DocMorris har anställt 

hudvårdsterapeuter till några av sina apotek
101

 och Cura Apotek har planer på att anställa 

dietister för att hjälpa sina kunder med kostråd i samarbete med ICA butikerna
102

. Nästan alla 

aktörer erbjuder även kundklubbar med poäng på det man handlar och specialerbjudande till 

sina medlemmar
103

. En effekt som dock hittills uteblivit från marknaden är prispress. Enligt 

en undersökning som SvD Näringsliv genomförde bland de idag fyra största aktörerna tre 

månader efter att den första kedjan slog upp sina portar skiljer det sig mycket lite i pris mellan 

aktörerna.
104

 

 

En annan större förändring som pågår hos flertalet av de stora apoteksaktörerna är vertikal 

integration i grossistledet. Enligt Jostein Lönberg, vice vd på Apotek Hjärtat, är deras 

anledning till en integrering i grossistledet att få en ökad kostnadseffektivitet och bättre 

kontroll på varor och lager för deras apotek
105

. Just lagerhållning av receptbelagde läkemedel 

har blivit en av de mest diskuterade och kritiserad punkterna från konsumenternas sida efter 

omregleringen
106

. Eftersom de olika apotekskedjorna inte kan se varandras lager, leder det till 

att konsumenten blir hänvisad till närmsta apotek inom samma kedja om en medicin inte finns 

i lager, och inte till det närmsta apoteket
107

.  

4.3 FRAMRIDENS APOTEKSMARKNAD 2011- 

Apoteksmarknaden går utan tvivel en expansiv framtid till mötes. Enligt en undersökning som 

branschtidning Dagens Apotek har gjort bland apoteksaktörerna har åtta av de idag elva 

etablerade kedjorna stora expansionsplaner för den kommande tre till femårsperioden. De 

övriga tre inte har mindre eller inga expansionsplaner i nuläget, men ingen av dem utesluter 

en framtida expansion. Totalt sett ska ca 700 nya apotek öppnas inom den kommande tre till 

femårsperioden av de idag existerande kedjorna.
108
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Enligt Johan Wallén, tidigare stabschef hos Apoteket AB och numera vd för det nya 

branschorganet Sveriges apoteksförening, finns det två viktiga tidpunkter i 

apoteksmarknadens framtid. Den ena är våren 2013 när treårsgränsen för att driva de 

övertagna apoteken går ut och den andra är 2015-2020 när de riskkapitalbolag som har 

investerat i marknaden kan välja att göra sin exit, det vill säga sälja.
109

 Den framtid som 

många spår för den svenska apoteksmarknaden har ett starkt samband till de ovan nämnda 

tidpunkterna. Många branschanalytiker förutspår en marknad med några få och stora aktörer 

som komplementteras av små, enskilda och specialiserade aktörer. Bland annat spår Dag 

Johannesson, tidigare chefsjurist på Apoteket AB, och Anders Blanck, vice vd på 

läkemedelsföretagens branschorganisation LIF, en överhettning som kan leda till att 

apoteksmarknaden kommer se ut ungefär som dagligvaruhandel gör idag, men endast fyra 

starka aktörer. Däremot tror de att det fortsatt kommer att finnas mindre apotek utanför 

kedjorna som alltså kommer klara sig från att slås ut om de lyckas med att differentiera sig 

från kedjorna.
110

  Detta antagande bygger i många fall på studier av händelseutvecklingen på 

den norska och isländska apoteksmarknaden sedan dess omreglering 2001 respektive 1996.
 
 

80 % av norska apoteksmarknaden upptas idag av tre aktörer och 90 % av den isländska 

marknaden upptas av två aktörer. Till stor del har koncentrationen av marknaden i Norge och 

Island skett genom konsolideringar, det vill säga uppköp eller sammanslagningar, av 

existerande kedjor.
111

 Den norska och isländska omregleringen har lett till ökad tillgänglighet 

av läkemedel, dock har den inte lett till någon prispress
112

.  

 

En annan framtidsfaktor som kan komma att påverka apoteksmarknaden är det kommande 

regeringsvalet i september 2010. Den röd-gröna alliansen motsatte sig omregleringen från 

första början och det var ett tag tal om monopolet skulle återinföras om de vann valet. Enligt 

Ylva Johansson (s), riksdagsledamot, är detta inte längre aktuellt. Däremot har man 

annonserat flera förändringar om man vinner valet, bland annat vad gäller rätten för apoteken 

att själva förhandla om sina priser med läkemedelsbolagen.
113
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Som för så många andra marknader finns där en teknologisk utveckling att räkna med på 

apoteksmarknaden i framtiden. I dagsläget är internethandeln med mediciner den största 

pågående förändringen. Redan idag kan man hämta ut sina recept på nätet via Apoteket AB:s 

hemsida, likaså säljer man receptfria läkemedel och handelsvaror
114

. Hittills har kvantiteterna 

av receptfria läkemedel som sålts via internet varit små, men trots det har skett en stor ökning 

av antal företag på denna marknad
115

. 

4.4 APOTEKET AB 

Apoteket AB är och har varit ett av Sveriges starkaste och mest kända varumärken i flera 

decennier. Nyliggen gjorde företaget Superbrands en lista över Sveriges starkaste varumärken 

och där rankades Apoteket AB som det fjärde starkaste varumärket bland svenska 

konsumenter och inom hälsoområdet är man överlägsen etta. De vanligaste kundassociationer 

konsumenterna har gentemot Apoteket AB:s varumärke är främst solidaritet, omtanke och 

tillit.
116

  

  

När alliansen vann riksdagsvalet hösten 2006 var ett av deras vallöften att de skulle omreglera 

den svenska apoteksmarknaden. Redan då började ledningen på Apoteket AB att fundera över 

hur de skulle rusta sig för den framtida konkurrensen
117

. Eftersom OAB ansvarade för 

omregleringen hade inte Apoteket AB någon insyn i vilka apotek som skulle ingå i vilka 

kluster. Därför kunde man inte heller påverka vilka apotek som man ville ha kvar. Apoteket 

AB fick lov att behålla 320 apotek, motsvarande 35 % av marknaden. Anledningen till den 

något höga marknadsandelen var för att OAB fortsatt ville ha ett statligt inflytande på 

marknaden för att kunna säkerhetsställa en fortsatt god läkemedelsförsörjning i hela landet. 

Trots det agerar Apoteket AB idag på marknaden på samma villkor som de andra aktörerna.
 

118
 Det ”stand still”-avtal som innebar att Apoteket AB inte fick lov att fatta beslut eller 

genomföra åtgärder som kunde påverka avyttringsprocessen på ett negativt sätt, upphävdes 

den 11:e april då de sista av de 150 apoteken såldes av
119

.  
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En annan övergångslösning var att Apoteket AB fick behålla sin firma och sin logotyp. 

Apoteket AB får däremot inte hindra andra aktörer från att använda och registrera en firma 

med namnen ”Apotek” eller ”Apoteket”. En nationell apotekssymbol har tagits fram av 

Läkemedelsverket, som ska skilja sig från Apoteket AB:s egen logotyp. Symbolens syfte är 

för att visa vilka apotek som är godkända av läkemedelsverket.
120

  

 

I samband med att monopolet infördes 1970, infördes så kallad enkanalsdistribution till 

apoteket, vilket innebär att ett visst läkemedel enbart fick säljas till Apoteket AB via deras två 

grossister, Tamro AB och Kronans Droghandel (KD).  Anledningen till införseln av 

enkanalsdistribution var för att hindra Apoteket AB från att integrera bakåt och på så vis få 

monopol även på distributionen av läkemedel. Distributionsledet blev således leverantör – 

distributör – apotek – förbrukare.
121

 Detta har gjort att Apoteket AB har haft svårt att 

förhandla ner sina inköpspriser. Därför har de nyligen fattat ett beslut om att bilda en egen 

grossistverksamhet. Ett avtal har slutits med Schenker Logistics AB och i ett första skede ska 

handelsvarorna integreras i den gena grossistverksamheten. Avtalet börjar gälla från och med 

den förste juli.
122

 Satsningen på en vertikal integration är en del av de planerade 

kostnadsreduceringar inom koncernen som utgör ett av de strategiska vägval som Apoteket 

AB eftersträvar
123

.  

 

Apoteket AB har gått från att vara en renodlad droghandel, till att numera tillhandahålla ett 

brett sortiment av produkter och handelsvaror som är kopplade till vård och hälsa, men som 

även går att köpa i vanliga dagligvaruhandeln. För att möta kundernas behov utvecklade 

Apoteket AB sin egen hudvårdsserie Apoliva, som är speciellt anpassade för svenska 

förhållanden. Sedan starten har Apoliva även kompletterats med en serie barnprodukter, 

solprodukter och 2010 lanseras en serie med hårvårdsprodukter.
124

 Tillsammans med Apoliva 

stannade även Försvarets Hudsalva och produkter under namnet Apoteket kvar i Apoteket AB 

även efter omregleringen
125

.  
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Apoteket AB satsar idag offensivt. Strax efter att det ”stand still” som funnits släpptes i april 

2010 lanserades den nya tjänsten Hälsokoll på ett fyrtiotal apotek i landet. Hälsokollen 

innefattar tester, utvärdering och rådgivning om kundens allmänhälsa. Denna satsning 

kommer att fortgå under året där Apoteket AB räknar med att tjänsten ska finnas på 100 av 

deras apotek innan årets slut. Deras befintliga sortiment ska utvecklas och breddas ytterligare 

för att bidra till en högre lönsamhet.
126

 Apoteket AB planerar även en ytterligare satsning på 

deras internetförsäljning samt en ny satsning på att etablera delar av sin verksamhet 

utomlands, samt den tidigare nämnda satsningen på grossistverksamhet
127

. 

 

Som en del i det nya strategiarbetet har Apoteket AB utvecklat en varumärkesplattform som 

fungerar som ett styrinstrument för deras arbete. Redan när omstruktureringsarbetet började 

hade de ett varumärkesdrivet förändringstänkt som sedan vidareutvecklades till dagens 

varumärkesplattform, som i sin tur består av åtta olika parametrar. Dessa är medarbetare, 

webb, marknadskommunikation, kundutvecklingsprogram, butiksupplevelse, butikslägen, 

sortiment och service. Plattformen fungerar som en utgångspunkt i all deras verksamhet, 

eftersom deras varumärke är så starkt, vilket är något de vill behålla men samtidigt addera 

mer värde till.
128

  

 

Skjuter man pilen åt ett håll måste alla bitarna följa efter. Allt måste hänga med för att 

det ska bli trovärdigt. Eftersom vi är rädda om varumärket måste vi tänka på 

varumärkesplattformen när vi styr verksamheten och gör strategier. – Gunilla Ström, 

HR-chef Apoteket AB
129

 

 

Trots en turbulent tid på marknaden har Apoteket AB klarat sig över förväntan. Enligt 2010 

års första delårsrapport visar Apoteket AB en fortsatt uppåtgående trend efter år 2009, som 

var det mest lönsamma året någonsin i Apoteket AB:s historia där den ökade försäljningen av 

receptfritt var nyckeln bakom det goda resultatet
130

. Nettoomsättningen för första kvartalet 

ökade med 3,2 % för de kvarvarande apoteken och rörelseresultat blev 258 mkr jämför med 

189 mkr för samma period föregående år.
131

 Bidragande orsaker till den lyckade starten efter 
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omregleringen tror VD Stefan Carlsson bland annat beror på den ökade omsättningen på de 

kvarvarande apoteken
132

. Apoteket AB:s varumärkeschef berättar att även deras varumärke 

har stärkts ytterligare efter omregleringen enligt de senaste mätningarna gjorda av Nordic 

Brand Academy
133

.  

 

Den ökade expansionen hos konkurrenterna har också fått Apoteket AB att agera. Apoteket 

AB svarar lika aggressivt genom att annonser att de också tänker expandera de närmaste åren. 

Varumärkesdirektör Eva Fernvall berättar att vart tredje apotek som öppnas de närmaste åren 

ska var deras egna. Det skulle innebära 150-180 nya apotek inom en treårsperiod.
134

 Apoteket 

AB har som mål att fortsatt hålla sin marknadsandel, och för att lyckas med det måste de växa 

mer än alla andra aktörer. Dock ses den ökade konkurrensen om personal som ett 

orosmoment, då Apoteket AB är rädd för att förlora kompetent personal till sina nya 

konkurrenter.
135

  

 

Trots de drastiska förändringarna berättar Apoteket AB att de öppet välkomnar 

omregleringen. Enligt Apoteket AB:s egen hemsida ser de fram emot att äntligen få mäta sig 

med de nya aktörerna, i intresse för apotekskundernas bästa.
136

 Apoteket AB har en vision om 

att erbjuda sina kunder ”ett liv i hälsa”, vilket präglas av kärnvärdena trovärdighet, 

omtänksamhet, nytänkande och handlingskraft. Apoteket AB hoppas att man fortfarande kan 

möta kundernas behov och att de även i fortsättningen ses som ett företag i framkant och en 

ledande aktör inom hälsa och läkemedel. Det övergripande målet fram till 2010 är att vara den 

ledande och mest attraktiva apoteksaktören och att positionera sig som den moderna 

fackhandelskedjan inom hälsoområdet.
137
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5 ANALYS 

I detta kapitel appliceras vårt empiriska material på de tidigare presenterade teorierna. Först görs 

en analys huruvida en strategiförändring hos Apoteket AB har skett när marknaden gått från monopol 

till att vara konkurrensutsatt. Sedan sker en extern analys av marknaden följt av en intern analys av 

Apoteket AB:s resurser. Tills sist ges en analys av Apoteket AB:s anpassning av sina interna resurser 

till dess externa miljö som svarar på hur och varför en strategiförändring har skett.  
  

5.1 FRÅN MONOPOL TILL KONKURRENSUTSATT MARKNAD  

I teorin diskuteras att ett företag i monopolställning inte skapar strategier för att hantera 

konkurrens. När en marknad sedan omregleras till att vara konkurrensutsatt, riskerar den 

tidigare ensamma aktören att få en nackdel i jämförelse med nya aktörer, då det är svårare för 

den gamla aktören att ändra strategi än vad det är för nya aktörer att ta sig in på marknaden. I 

intervjuerna med Apoteket AB:s varumärkesdirektör och HR-chef framgick att man i 

Apoteket AB började planera för en omreglering redan hösten 2006, när högeralliansen vann 

regeringsvalet och omregleringen av apoteksmarknaden var ett av högeralliansens 

vallöften
138

. Enligt varumärkesdirektören är Apoteket AB är själva mycket nöjda med hur 

omregleringen har gått
139

 och som siffrorna i kvartalsrapporten visar får man anse att 

Apoteket AB på ett framgångsrikt sätt har gått från att vara ensamaktör till att vara en av 

aktörerna på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Apoteket AB:s varumärkesdirektör säger att företaget under tre år lagt mycket arbete på att 

utveckla sin varumärkesplattform för att möta konkurrensen
140

. Av detta kan man dra 

slutsatsen att de teorier som säger att ett företag i ensamposition inte behöver strategier för att 

möta konkurrens stämmer överens med hur man kan anse att Apoteket AB:s strategi var innan 

2006. Sulls teori om att det är svårare för gamla företag att ställa om vid en kraftig förändring 

än vad det är för nya aktörer att ta sig in på en marknad, stämmer inte på fallet med Apoteket 

AB. Anledningen till detta är att Apoteket AB visste om att förändringen skulle ske lång tid i 

förväg och därmed hann de anpassa sig till förändringen innan den kom. Detta får anses gälla 

generellt för omregleringar av samma grad som den i uppsatsen studerade, då sådana 

lagförändringar tar tid att driva igenom på regeringsnivå. Man får anse att Apoteket AB på ett 

framgångsrikt sätt har gått från att vara en ensam aktör till att verka på en konkurrensutsatt 
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marknad. Anledningen till detta ligger i den tid som Apoteket AB har haft på sig att utveckla 

sina strategier för att möta konkurrens och det sätt man lyckats med att utveckla 

konkurrensgivande strategier på marknaden.  

 

Porter anser att man bör ha en renodlad strategi där man antingen fokuserar på att nå 

kostnadsfördelar eller differentiering, och Smith och Grimm stödjer att företag med en 

fokuserad strategi lyckas bäst på marknader. Apoteket AB försöker dock både differentiera 

sig genom service och nya tjänster samtidigt som de försöker pressa kostnaderna genom 

vertikal integration. De har alltså istället fokuserat på en blandstrategi, vilken kan förklaras 

genom de många regleringar som fortfarande finns på marknaden. Mahon och Murray anser 

att det finns begränsade möjligheter att använda sig av konkurrensgivande handlingar på 

reglerade marknader. Den största begränsningen de gav var fritt in- och utträde, vilket nu har 

ändrats i och med omregleringen av apoteksmarknaden. De två andra exemplen de gav 

däremot: fri prissättning och möjlighet att fokusera på visst kundsegment, finns i sin helhet 

kvar som regleringar. Apoteket AB fokuserar visserligen på livsstilar som ”leva med barn” 

samt ”ett aktivt liv”, men måste ändå vara ett apotek för alla, då de ska verka för 

samhällsintresset. Att apoteksmarknaden fortfarande är så pass reglerad, kan bidra till att 

företagen inte kan anta en av Porters strategier.  

 

En annan anledning till varför Apoteket AB inte har antagit en av Porters renodlade strategier 

kan vara att konkurrenterna än så länge inte vill differentiera sig från Apoteket AB.  

 

Jag tror att alla är väldigt försiktiga att skilja sig för mycket från det som har varit. 

Apoteket AB har ju alltid varit på topp i alla kundundersökningar så de flesta är väldigt 

försiktiga. – Eva Adler, Medstop
141

 

 

Det är väldigt mycket värde i det här, man hanterar ju läkemedel och människors hälsa 

och välbefinnande. Det går inte att göra drastiska förändringar snabbt. Därför ligger 

de olika kedjordna ganska nära varandra i sitt sett att jobba… man vill behålla den 

kundkrets man har. – Ulf Aldevinge, Apotek Hjärtat
142
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Den position vi har, den kommer alla företag att vilja ta. Därför det är där de stora 

företagen ligger, alla vill ju på ett sätt härma oss för att också ta trovärdighetsprofilen 

– Eva Fernvall, Apoteket AB
143

 

 

Citaten ovan liksom lagregleringarna om att alla konkurrenter måste tillhandahålla 

samma receptbelagda läkemedel förklarar varför marknaden ännu är så pass 

odifferentierad. Apoteket AB har lyckats väl med att anpassa sig för att möta dagens 

rådande konkurrenssituation, men marknaden är i ett tidigt stadium och konkurrensen 

kommer att bli allt hårdare. I enlighet med teorin om SWOT måste inre strategier 

anpassas efter de yttre förutsättningar som råder på marknaden.   

5.2 EXTERN ANALYS 

Externanalysen av branschen är ämnad att ge en förståelse om vilka hot och möjligheter som 

finns inom apoteksbranschen utifrån Porters femkraftsmodell. Nedan appliceras den empiri 

som tidigare presenterats om apoteksmarknaden på Porters modell. Med hjälp av 

apoteksbranschens attraktivitetsanalys vill vi dra ut hot och möjligheter för att undersöka hur 

Apoteket AB kan utnyttja sina resurser. 

 

Innan avregleringen var den interna rivaliteten obefintlig. På frågan hur man idag klassar 

konkurrensen på marknaden har samtliga intervjuade personer ansett den vara hög eller till 

och med mycket hög
144

. Anledningen till att konkurrensen har blivit så hård är att det är 

många nya aktörer och framförallt många stora aktörer som har uppkommit genom 

klusterköpen.  

 

[Hoten är] att vi blir för många aktörer som slåss om en ändå relativt sett begränsad 

volym, receptbelagda läkemedel kommer inte att öka i mängd särskilt mycket. Så där 

finns ju också ett hot om att vi blir för många som slåss om samma kaka. – Eva Fernvall, 

Apoteket AB
145
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 Som tidigare konstaterats är marknaden i dagsläget ganska odifferentierad, vilket gör att den 

interna rivaliteten ökar då nästan alla aktörer konkurrerar med samma sortiment, pris och 

serviceerbjudande. Detta påverkas självklart av att marknaden är i ett mycket tidigt stadium.  

 

Enligt vad branschexperterna förutspår kommer dock konkurrensen att fortsätta att öka under 

framförallt de kommande tre åren, innan gränsen för att stänga de köpta apoteken går ut. 

Majoriteten av kedjorna har, som tidigare skrivits, expansiva planer och då många av dem har 

stora och kapitalstarka internationella ägare får man anse deras planer på expansion som 

trovärdiga. I och med detta förutspås av samtliga intervjuobjekt att personalbristen kan bli ett 

stort framtida hot
146

. Många kedjor har även planer på vertikal integration, vilket även det kan 

leda till en ökad konkurrens då det inte bara gäller att sälja mer, utan även att kapa kostnader i 

grossistled. Totalt sätt har den interna rivaliteten gått från obefintlig till hög på väldigt kort 

tid. 

 

Som Porter säger så kan man inte bara titta på existerande konkurrenter, utan man måste även 

titta på hotet om att nya konkurrenter slår sig in på marknaden, vilket Porter kallar för 

etableringshinder. Branschen präglas redan idag av hög konkurrens och experterna spår redan 

en framtida överhettning av marknaden när kedjorna gör verklighet av sina expansionsplaner. 

För att kunna ta sig in på marknaden krävs ett tillstånd för att få bedriva apoteksverksamhet, 

samt investeringar i teknologi i form av program för att koppla sig mot de receptdatabaser 

som används, uppstartande av distribution av handelsvaror och läkemedel bland mycket 

annat. Då marknaden idag består av många stora aktörer som kan dra nytta av skalfördelar 

måste mindre aktörer differentiera sig för att kunna överleva på marknaden. Sammantaget får 

man anse att etableringshindrena är höga i enlighet med vad branschanalytikerna anser och att 

marknaden är relativt oattraktiv för nyetableringar.  

 

Vad gäller leverantörerna har deras kraft tidigare varit mycket hög, då två grossister har haft 

ensamrätt på stora delar av marknaden. Dock är denna kraft på väg att försvagas i och med 

den vertikala integration som nu pågår i många av apotekskedjorna. Även generikautbytet och 

den ökade parallellimporten sänker leverantörernas styrka. Dock är Sverige en liten marknad 

för stora läkemedelsbolag, så någon högre press kommer att vara svår att utöva. Kundernas 

kraft får man anse går på motsatt håll mot leverantörernas. Kundernas förhandlingsstyrka 
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bestäms enligt Porter av deras möjlighet att påverka priset. Tidigare har denna styrka varit 

mycket låg i och med monopolet. I och med det ökade utbudet som ger kunderna en möjlighet 

att välja mellan olika aktörer ökar också deras förhandlingskraft. Dock anser flera av våra 

intervjupersoner att kunderna än så länge inte gör aktiva val mellan de olika aktörerna utan att 

man istället väljer det apotek man alltid gått till
147

. Så länge kunderna inte aktivt väljer mellan 

konkurrenterna har de heller ingen ökad styrka. Dock tror de personer som intervjuats för 

studien att detta är en fråga om tid och att kunderna kommer att bli alltmer uppmärksamma på 

skillnaderna mellan olika aktörer och göra mer aktiva val
148

. 

 

Porters sista kraft är komplement och substitut. Komplementet till apoteksbranschen är 

sjukvården, då det är läkarna som skriver ut recepten. Dock kan man inte anse att sjukvården 

har någon högre kraft över apoteken, då apotek och sjukvård verkar oberoende av varandra 

och dessutom är sjukvården en samhällsfunktion som alltid kommer att finnas. Därför får 

komplementen anses få. Det finns inga substitut till apotekens receptbelagda läkemedel, då 

apoteken har ensamrätt att sälja dessa. Dagligvaruhandeln kan däremot anses som ett substitut 

till delar av apotekens sortiment, då de säljer vissa receptfria läkemedel samt direkta substitut 

till apotekens handelsvaror. Även naturläkemedel får anses vara ett substitut. Apotekens 

diversifiering av nya tjänster har utvecklats som substitut till vårdcentralers, 

idrottsanläggningars och kosmetikaföretags rådgivning. Sammanfattningsvis kan substituten 

varken anses höga eller låga. 

 

Den kraft som ligger utanför Porters modell och som hittills inte nämnts är kraften hos 

komplementärer och i det studerade fallet är det kraften hos staten som är den intressanta. 

Även om monopolet är avreglerat är apoteksmarknaden fortfarande mycket väl reglerad och 

många av dessa regler minskar branschens attraktivitet, bland annat eftersom det minskar 

möjligheten att differentiera sig. Bland dessa lagar finns regleringarna som inte tillåter fri 

prissättning på receptbelagda läkemedel, krav på sortimentet av receptbelagda läkemedel, 

begränsade möjligheter för marknadsföring av läkemedel, krav på personalens kompetens 

etcetera. Nya lagregleringar får ses också som ett potentiellt hot. 
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Hoten är dels politiska, dvs. vi har idag en alliansregering som har drivit igenom den 

här reformen väldigt snabbt. I oppositionen gillar man inte den här förändringen. Vid 

ett regeringsskifte så vet vi inte riktigt vad som händer … det kan bli ändringar i 

prissättningsmodeller eller att vi får ytterligare lagar på oss. – Eva Fernvall, Apoteket 

AB
149

 
  

Porters modell kan sammanfattas enligt nedan: 
 

 

      Figur 5.1 
 

Slutsatserna man kan dra från modellen är att för de redan etablerade aktörerna kan branschen 

anses som attraktiv. Den interna rivaliteten är idag branschens klart största hot med risken om 

personalbrist som följd. Branschanalytikerna förutspår en överhettning av branschen som 

kommer att leda till en konsolidering mellan aktörerna, medan vissa aktörer inte kommer att 

överleva. De förutser att enbart ett fåtal stora kedjor kommer att dominera marknaden och 

kompletteras av mindre differentierade aktörer, i likhet med hur den norska och isländska 

marknaden ser ut idag. Möjligheterna i branschen kommer att vara de stora kedjorna som 

kommer att överleva och därmed säkra sig en position på marknaden. De höga 

etableringshinder och de begränsningar som idag finns reglerade i lagen kommer att verka 

skyddande för de aktörer som överlever på marknaden, men ändringar i lagarna runt 

apoteksmarknaden kan också utgöra ett hot. Möjligheterna ligger även i att sänka 

leverantörernas förhandlingskraft genom vertikal integration och en större parallellimport av 

läkemedel. Då marknaden idag är väldigt odifferentierad finns självfallet också möjlighet till 

differentiering och diversifiering, inom ramen för vad lagen tillåter, samt att dra nytta av nya 

försäljningsmöjligheter som uppstår genom bland annat internet.  
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5.3 INTERN ANALYS 

Som tidigare konstaterats sätter den nya marknadssituationen press på Apoteket AB och dess 

resurser och kapabiliteter som måste stå emot den allt högre konkurrensen på marknaden. 

Baserat på den information som framkommit om Apoteket AB genom de tre intervjuer som 

genomförts med personer inom olika ställningar på företaget har sex resurser kunnat 

identifieras som samtliga personer pratar om som viktiga för företaget: staten som ägare, 

svensk erfarenhet, kompetent personal, sortiment, skalfördelar, varumärke. Dessa resurser ska 

enligt Grants RBV-modell sedan ligga till grund för en eventuell konkurrensfördel, vilket i sin 

tur ska ligga till grund för ett företags strategi. Konkurrensfördelar ska enligt Barney uppfylla 

kraven på att vara heterogena och immobila. Marknaden är dock i ett tidigt stadium och ska 

dessa bilda konkurrensfördelar i framtiden måste de även uppfylla kraven enligt Barneys 

VRIN-krav. Nedan följer en sammanställning av de utvalda resurserna, testade och 

utvärderade mot VRIN före och efter omregleringen. 

 

 

Monopol 

                  Konkurrensutsatt 
Värdefull Ovanlig 

Icke 

imiterbar 

Icke  

utbytbar 

Staten som ägare 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                   NEJ 

Svensk erfarenhet  

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

             DELVIS 

Kompetent personal 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                   NEJ 

 

JA 

                   NEJ 

 

JA 

                       JA 

Sortiment 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                   NEJ 

 

JA 

                   NEJ 

 

DELVIS 

             DELVIS 

Storlek: skalfördelar 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                   NEJ 

 

JA 

                   NEJ 

 

JA 

             DELVIS 

Varumärke 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                      JA 

 

JA 

                       JA 

 

Figur 5.2: Tabellen visar Apoteket AB:s viktigaste resurser testade mot Barneys krav på VRIN innan 

och efter avregleringen; mörka rutor visar resurser där inget skift i deras styrka som konkurrensfördel 

har skett, ljusa rutor visar resurser en del av ett skift har skett, vita rutor visar resurser där ett 

fullständigt skift har skett.  
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Apoteket AB har svenska staten som ägare, vilket får anses värdefullt, då staten är en stabil 

ägare. De är ensamma om att ha en sådan ägare och den går inte att imitera. Dock kan ett 

substitut på den nya marknaden vara en privat ägare eller ett investmentbolag. Enligt 

Apoteket AB:s varumärkesdirektör kan en fördel med privat ägare vara att de är 

kapitalstarkare än vad staten är
150

.  

 

Den erfarenhet som Apoteket AB har av den svenska apoteksmarknaden är en värdefull 

resurs även på en konkurrensutsatt marknad. Som Apoteket AB:s varumärkesdirektör 

konstaterar: ”Vi kan ju hela apotekssystemet i Sverige och har ju drivit det själva i 40 år…vi 

har ju med oss en kunskap som inte de andra har”
151

. Den är både ovanlig och icke imiterbar, 

då erfarenhet är något som uppstår genom tiden och inget man kan införskaffa i efterhand. 

Dock går den till viss del att byta ut mot internationell erfarenhet som vissa av de nya 

konkurrenterna tagit med sig in på marknaden, då dessa under flera år har konkurrerat på 

apoteksmarknader likt den svenska. Dock är inte alla erfarenheter positiva och det finns 

tankesätt och beteende skapade under monopoltiden som kan bli en svaghet för Apoteket AB. 

 

Det är ju monopolbeteendet som ligger kvar, att vi tror att bara för att vi är störst att vi 

kan agera hur som helst, att vi inte blir ett företag som styrs av lönsamhet och 

marknadskrav, att vi inte blir tillräckligt kundorienterade och serviceorienterade, det är 

ju absolut sådana svagheter som finns förstås utifrån den situationen vi haft. – Eva 

Fernvall, Apoteket AB
152

 

 

Enligt Apoteket AB:s HR-chef är personalen en av deras viktigaste resurser, eftersom man 

inte enbart erbjuder varor, utan även tjänster i form av rådgivning
153

. Tidigare har Apoteket 

AB varit ensam arbetsgivare på apoteksmarknaden, vilket har lett till att de har behållit 

kompetensen inom företaget. Kundbemötandet kommer att bli viktigare och mer avgörande 

enligt vad de olika butikscheferna säger: 

 

Styrkan som alla talar om nu är kundbemötande – Ulf Aldevinge, Apotek Hjärtat 

Det är personalen som är vår styrka – Eva Adler, Medstop 

Jag tror ändå att vi har bättre bemötande – Annette Gerbet, Apoteket AB 
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När produkterna är lika så är det kundbemötandet som kan spela roll i sammanhanget – 

Ulf Aldevinge, Apotek Hjärtat
154

  

 

Det är tydligt att den kompetenta personalen nu har blivit långt ifrån ovanlig då man i och 

med klusterförsäljningen också förlorare stora delar av sin personalstyrka direkt till 

konkurrenterna. Apoteket AB måste nu konkurrera mot andra för att få tillgång till en av sina 

viktigaste resurser som det tidigare aldrig funnits brist på. Kompetent personal är dessutom en 

imiterbar resurs då det går att utbilda fler som kan utföra samma uppgifter, även om det tar 

tid. Den är dock svår att substituera. 

 

Ett monopol är en isoleringsmekanism som hindrar andra aktörer från att kopiera ett företags 

konkurrensfördel. Apoteket AB har haft monopol på sitt sortiment av receptbelagda och 

receptfria läkemedel, vilket under monopoltiden var den enda konkurrensfördel man behövde. 

Denna konkurrensfördel raderades totalt ut av omregleringen. Enligt lag måste alla apotek ha 

samma utbud av receptbelagda läkemedel och de får heller inte göra reklam för receptfria 

läkemedel. Därför sker det, enligt varumärkesdirektören på Apoteket AB, en branschbrytning 

där man nu lägger mer fokus på handelsvarorna, då man nu har en möjlighet att differentiera 

sig med dessa.  

 

Genom att vi har gjort ett gediget arbete utifrån vår vision, hur konsumenterna upplever 

oss, vart vi vill förflytta oss; vi gjorde en helt ny kundsegmentering som inte är 

traditionell, där vi istället frågade människor om deras livssituation när det gäller 

hälsa. De målgrupper vi då valde att jobba vidare med, där vi vill utvecklas och bli mer 

unika på det vi erbjuder, det har också styrt när vi tittar på sortimentsutveckling och 

konceptsutveckling. – Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB
155

 

 

Sortimentet är alltså värdefullt, då det kan hjälpa till att locka till sig kunder. Den fördel 

Apoteket AB har idag när det gäller sortimentet är deras egna handelsprodukter, exempelvis 

Apoliva, som de länge jobbat med för att stärka. Detta är dock något som konkurrenterna 

redan har börjat imitera. Substituten till Apoteket AB:s sortiment är naturläkemedel samt 

numer även handelsvaror och delar av deras receptfria sortiment i dagligvaruhandeln.  
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Tidigare hade Apoteket AB hela den svenska marknaden och därmed en större skalfördel än 

man har idag när man enbart har 35 % av marknaden. Dock är man den enskilt största 

apotekskedjan (räknat i antal butiker) på den svenska marknaden, vilket fortfarande innebär 

att man vinner vissa skalfördelar mot konkurrenterna. Skalfördelar är en mycket värdefull 

resurs, då den innebär att man kan pressa sina kostnader per producerad enhet. Att nationellt 

sett vara en stor kedja, alternativt att vara koncentrerad till vissa delar av landet, ger upphov 

till skalfördelar vad gäller distributionen till butikerna. Andra skalfördelar som uppstår finns 

inom reklamkostnader samt investering i teknik och tillgång till databaser. Apoteket AB är 

inte ensamma om att kunna nå denna fördel i Sverige, så den blir både en icke ovanlig och 

imiterbar resurs. Att vara stor i Sverige skulle möjligen kunna substitueras av att vara stor 

internationellt, just när det gäller att nå skalfördelar vid inköp.  

 

Varumärket är den enda resurs som efter omregleringen uppfyller alla Barneys krav för att 

kunna ge en långvarig konkurrensfördel och som även samtliga intervjuade på Apoteket AB 

nämnt som en av dess viktigaste resurs
156

. Varumärket är ett av landets starkaste, något som 

enligt varumärkesdirektören hos Apoteket AB ger företaget en stor trovärdighet hos 

konsumenterna. Hon berättar vidare att ”den mätning som gjordes i mars i år, så hade vi stigit 

snarare än sjunkit” och Apoteket AB arbetar ständigt med att hålla varumärket starkt även i 

framtiden. Utmaningarna nu är enligt varumärkesdirektören att man förknippas med att vara 

långsam, inte så serviceinriktade och ett nödvändigt ont i samband med sjukdom, vilket måste 

arbetas bort då man istället vill ses som en modern aktör på marknaden.
157

  Ett starkt 

varumärke är ytterst värdefullt, då det är ett företags ansikte utåt mot konsumenten. Apoteket 

AB är ensamma bland apoteksaktörerna att ha ett så starkt varumärke. 

 

Att bygga ett starkt varumärke tar tid och är dessutom ingenting som går att göra enligt en 

mall och därmed uppfyller det kravet på historiska omständigheter och kausal otydlighet, som 

enligt Barney ska uppfyllas för att en resurs ska vara icke imiterbar. Dessutom finns det inget 

substitut mot att ha ett starkt varumärke.  

Slutsatsen som kan dras är att Apoteket AB har resurser som trots konkurrensen har potential 

att ge långvariga konkurrensfördelar. Den starkaste av dessa resurser är företagets varumärke 

som ingen av konkurrenterna ännu har lyckats uppnå. Detta är i linje med vad Apoteket AB 
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själva anser, då man berättar att man valt att bygga sin konkurrensstrategi runt en 

varumärkesplattform
158

. Det är den som Apoteket AB:s långvariga konkurrensfördelar ska 

bygga på.  

 

Eftersom VRIN är tänkt att användas av ett företag som möter konkurrens är den inte helt 

applicerbar på en monopolsituation. Ett monopol som en resurs uppfyller automatiskt alla 

VRIN-krav då det är en av de starkaste isoleringsmekanismerna och därmed förlorar VRIN 

stora delar av sin relevans för företaget. Som visas i tabellen måste dock ett företag som går 

från att vara ensam aktör till att möta konkurrens vara väl medveten om att dessa krav sätts i 

spel av konkurrensen. Slutsatsen som kan dras från analysen ovan är att det är resurserna som 

är kausalt otydliga och som tar lång tid att skapa som har klarat sig bäst. Även om Apoteket 

AB inte hade tvingats att sälja ut 65 % av sina apotek hade personalen, sortimentet och 

skalfördelarna fortfarande varit möjliga att imitera.  

5.4 STRATEGISK ANPASSNING 

Den interna analysen om Apoteket AB och den externa analysen av hur apoteksmarknaden ser 

ut i nuläget kan sammanfattas i nedanstående SWOT-analys. 
 

Styrkor Möjligheter 

- Varumärke 

- Storlek 

- Historia & Erfarenhet 

- Sortiment 

- Differentiering/Diversifiering 

- Vertikal integration 

- Nya kanaler & internet 

 

Svagheter Hot 

- Förknippas m. monopolet 

(långsam & seg) 

- Personalförlust 

- Brist på erfarenhet av att 

konkurrera 

- Ökad konkurrens 

- Konsolidering 

- Regleringar 

- Personalbrist 

 

 

Figur 5.3: Figuren visar en sammanställning av Apoteket AB:s styrkor och svagheter hämtade från 

den interna analysen och marknadens hot och möjligheter hämtade ur den externa analysen. 
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Som en följd av omregleringen har Apoteket AB:s resurser blivit mer eller mindre viktiga för 

företagets möjlighet att konkurrera. Från att tidigare ha verkat i allmänhetens intresse måste 

nu även Apoteket AB börja verka i eget intresse. Analysen av anpassningen mellan Apoteket 

AB:s resurser och den rådande konkurrenssituationen på marknaden ämnar ge förståelse för 

varför det skett ett skifte i vissa resurser, samt en granskning huruvida de resurser som enligt 

Barneys VRIN ska vara långsiktiga konkurrensfördelar kan klara av kraven från den nya 

marknadssituationen.  

 

En av Apoteket AB:s styrkor som monopolet gett upphov till är en erfarenhet av den svenska 

apoteksmarknaden detaljistled, något som ingen av de andra aktörerna har tillgång till. Till 

skillnad från de nya aktörerna har Apoteket AB en väl uppbyggd organisation, distribution 

och kundkrets som har funnits under lång tid. ”Fördelen är att vi har många grundstrukturer 

på plats, konkurrenterna har haft uppstartsproblem med infrastruktur” säger HR-chefen på 

Apoteket AB
159

. Denna fördel hotas dock av den alltmer ökande konkurrensen från stora 

internationella kedjor med erfarenhet från konkurrensutsatta marknader och att kedjorna med 

tiden kommer komma in alltmer i den svenska marknaden. Den erfarenhet som finns inom 

Apoteket AB om den svenska marknaden har dessutom till viss del sålts ut med den 

personal som har följt med de sålda apoteken.  

 

På frågan om vad som är Apoteket AB:s viktigaste resurs svarade Apoteket AB:s HR-chef 

”Medarbetare och personal, vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare”
160

. Apoteket AB 

är rädda att förlora alltför mycket av sin personal, framförallt eftersom ett av de största hoten 

på marknaden är den personalbrist som kan uppstå i och med kedjornas stora 

expansionsplaner
161

. Personalen är en ytterst viktig resurs för ett apotek, då man inte enbart 

tillhandahåller varor utan även service och rådgivning som är en kapabilitet beroende av 

personalen som resurs. ”När det gäller att behålla utvecklingskraften, så gäller det att vi 

tjänar så mycket pengar att vi har råd att fortsätta utveckla. Det kan vi bara göra om vi har 

ett överskott” menar HR-chefen på Apoteket AB
162

. Personalen var en ovanlig resurs under 

monopoltiden, då Apoteket AB var ensam arbetsgivare på marknaden. I och med hotet om 
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personalbrist är det viktigt att Apoteket AB försöker att återigen göra kompetent personal till 

en ovanlig resurs.  

 

Apoteket AB har minskat med 65 % av sin storlek, men är fortfarande den största aktören på 

marknaden. I internationella sammanhang är man dock en mycket liten aktör och många av de 

nya kedjorna på den svenska marknaden är stora utomlands.  

 

Om du tar DocMorris och Alliance Boots t.ex. som kom in här nu, så har de ju funnits ute 

på den europeiska marknaden, de har redan uppbyggd systerverksamhet/ 

varuförsäljningsverksamhet som vi inte har. De har starka kapitalägare… visst har de 

massa med fördelar [av att vara] mycket stora aktörer – Eva Fernvall, Apoteket AB
163

  

 

Apoteket AB:s position som den största aktören hotas också av de av branschanalytikerna 

förutspådda konsolideringarna mellan olika kedjor så att en marknad med ett fåtal stora 

aktörer bildas. Trots att man idag är störst är det mycket viktigt att man jobbar proaktivt med 

att behålla en marknadsledande position på marknaden. I detta ingår att ta tillvara på de 

möjliga skalfördelar som finns i att vara en stor aktör på den svenska marknaden. Vertikal 

integration av grossistledet får ses som en nödvändighet för att kunna konkurrera med redan 

integrerade kedjor. 

 

 Det som tidigare var Apoteket AB:s främsta resurs, deras monopol på läkemedel, är idag helt 

utraderad. Alla aktörer måste tillhandahålla alla läkemedel, vilket gör att det inte finns någon 

potentiell konkurrensfördel. Sortimentet har idag fått en helt annan fokus. Annette Gerbert, 

butikschef på Apoteket AB, säger att handelsvarorna har gått från att vara en sidoprodukt man 

tillhandahåller kunderna när de köper läkemedel till en viktig del i konkurrensstrategin för att 

locka till sig kunder
164

.”Eftersom vi har haft varor som är konkurrensutsatta under en lång 

tid, t.ex. hudvårdsprodukter osv. och det innebär ju att vi har kunnat använda 

monopolströmmar till att sälja konkurrentutsatta varor”
165. Apoteket AB har ett välutvecklat 

sortiment av egna varor, men det är en mycket imiterbar resurs och många kedjor har eller är 

på god väg att utveckla egna produktsortiment. För att sortimentet ska utgöra en 

konkurrensfördel är det viktigt att man försöker att differentiera och diversifiera det från 
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konkurrenterna. Man måste även ta tillvara på nya möjligheter som ges genom bland annat 

internet försäljning för att nå nya med sitt sortiment till nya kundgrupper. 

 

Trots att man 2006 inte visste vilken typ av förändring som skulle ske, så ansåg man på 

Apoteket AB att det var varumärket som skulle föra företaget genom förändringen.  

 

Den strategi vi nu implementerar/genomför startade 2006. Det vi då gjorde var en sätta 

igång ett stort varumärkesarbete för att titta på vilket företag vi ville vara i framtiden. Vi 

satte ny vision och vi satte nya kärnvärden. – Eva Fernvall, Apoteket AB
166

 

 

Trots att man förlorat 65 % av marknaden och trots alla de hot som idag finns på marknaden 

är varumärket fortfarande den internt starkaste resursen i Apoteket AB enligt vår interna 

analys. Dock kan inte Apoteket AB enbart luta sig tillbaka på sitt starka varumärke. 

Marknaden är fortfarande ny och om den går mot det håll som branschanalytikerna förutspår 

finns det inga garantier att Apoteket AB kommer att vara störst i framtiden. Som Apoteket 

AB själva har konstaterat i sin varumärkesplattform så finns det många resurser och 

kapabiliteter som tillsammans bygger ett varumärke och många av dessa har enligt den interna 

analysen försvagats av omregleringen.   

 

De stora förändringarna som har skett på marknaden har helt raderat ut vissa av Apoteket 

AB:s resurser och tvingat dem att förändra andra. Vissa av de resurser vars konkurrensfördel 

har raderats ut är det viktigt att man återskapar. Apoteket AB har enligt analysen inga större 

gap mellan det interna och externa, men det finns definitivt hot som måste tas på allvar och 

möjligheter man behöver utnyttja. Marknaden är ny och som tidigare skrevs så är 

konkurrenterna i nuläget försiktiga med att skilja sig från Apoteket AB, men med tanke på 

deras expansiva framtidsplaner kommer detta att ändras och då måste Apoteket AB även 

kunna försvara sin position på marknaden. Försvarar man sig inte mot hoten och tar man inte 

tillvara på de möjligheter som finns på marknaden kommer de konkurrensfördelar man har att 

raderas ut med tiden. Det som legat till grund för Apotekets AB:s goda anpassning till sin 

externa miljö är dess arbete med varumärket, vilket även har innefattat deras arbete med 

sortimentet och deras utvecklande av tjänster som grund för att kunna skapa en profil på 

marknaden.  
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de teoretiska slutsatser som har framkommit i analysen. Dessa slutsatser 

ämnar vara det bidrag som denna studie ska lämna. Slutsatserna generaliserbarhet diskuteras för att 

visa på hur de kan vara applicerbara på andra fall än det i uppsatsen diskuterade, men även att visa 

på de begränsningar som finns i slutsatserna. Till sist ges en grund till vidare studier som kan vara 

intressanta inom samma empiriska eller teoretiska område.  
 

 

I studien drog slutsatsen att vid en position som ensam aktör på en marknad sätts den interna 

rivalitet i Porters femkraftsmodell ur spel och därmed blir den ofullständig som 

analysverktyg. Det skydd som en ensam aktör har genom ett lagreglerat monopol eller 

liknande är absolut, vilket hindrar att konkurrens uppkommer. Likaså sätts kraven på icke 

imiterbarhet och ovanlighet i Barneys VRIN ur spel av att en aktör har ett monopol på en 

marknad och därmed har en eller flera resurser som ingen annan har eller får skaffa sig. Enligt 

SWOT-modellen ska man anpassa sin interna miljö efter sin externa. Då den externa analysen 

vid ett monopol inte innehåller någon konkurrens kommer inte heller den interna strategin att 

anpassas efter konkurrens. Slutsatserna som har dragits genom analyserna i denna studie 

styrker de teorier som säger att ett företag i ensamposition inte har strategier för att möta 

konkurrens, eftersom den strategi de har är anpassad efter en extern miljö utan konkurrens.  

 

När en marknad sedan går till att vara konkurrensutsatt måste man som företag vara medveten 

om vilka krafter som sätts i spel. Det är viktigt att man i ett så tidigt skede som möjligt när ett 

företag blir medveten om att de kommer att mista sin monopolställning stärker de resurser 

som konkurrenterna kommer att ha svårast att kopiera. Enligt denna studie är det de resurser 

som uppfyller Barneys krav på kausal otydlighet och som tar lång tid att skapa, som har störst 

chans att fortfarande uppfylla kraven för VRIN när ett företag mister sitt monopol. Företaget 

måste skapa en strategi runt dessa resurser i enlighet med Grants resursbaserade ramverk för 

att ha möjlighet att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Alla de resurser som kan köpas för 

pengar kommer att vara svåra att behålla på längre sikt. I enlighet med teorin ser man i 

studiens analys att strategin i det studerade fallet går från att vara ofokuserad till att vara 

fokuserad mot att skapa fördelar för att kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Dessa fördelar har skapats runt just de resurser som på den studerade marknaden var svårast 

för konkurrenter att imitera efter att marknaden konkurrensutsattes. Studien visar att VRIN 

och Porters femkraftsmodell kan vara användbara analysverktyg i en RBV studie av en 

förändring då en marknad går från att vara monopol till att vara konkurrensutsatt. Detta då 
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resultatet av dessa analyser och deras anpassning mot varandra i det studerade fallet stämmer 

väl överens med både teorierna om hur företag reagerar på monopolavreglering samt på hur 

den faktiska verkligheten ser ut.   

6.1 GENERALISERBARHET & BEGRÄNSNINGAR 

Styrkan med vår studie är att vi använt oss av Barneys och Porters modeller vid en förändring 

för att förstå vad som händer när en monopolist plötsligt utsätts för konkurrens. Vi har alltså 

utgått från två tidpunkter istället för enbart en tidpunkt. Barneys VRIN, liksom Porters 

femkraftsmodell sätts delvis ur spel vid första tidpunkten. Dock påverkar inte detta relevansen 

av studien, då vi har påvisat att modellerna är applicerbara på en förändring av en 

konkurrenssituation.  

 

Vårt empiriska material tar sin utgångspunkt i omregleringen av ett monopol, vilket är en 

ytterst specifik händelse. Emellertid är det inte själva monopolomregleringen som är studiens 

syfte, utan hur ett företag förändrar sin strategi vid kraftigt ökad konkurrens. Vi anser att detta 

kan generaliseras på annat än avreglering av monopol, exempelvis upplösning av patent eller 

handelshinder, i de fall då dessa händelser leder till ökad konkurrens. Det viktiga är att det är 

liknande marknadsförutsättningar. De slutsatser vi drar begränsas till en liten sluten marknad 

och går ej att generalisera på någon större internationell situation, där flera andra krafter och 

förutsättningar än den i studien verkar.  

 

 Den nya apoteksmarknaden är i ett mycket tidigt stadium och generaliserbarheten av våra 

resultat kan bli begränsade till tidsperioden direkt efter konkurrensökningen har skett eller till 

dess att marknaden nått samma stadium som denna.  

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

 Studien ovan är tagen ur Apoteket AB:s perspektiv, men det vore även intressant att 

studera konkurrenternas inträde på marknaden med liknande teori som i denna studie. 

Detta kan ge en bild av vilka resurser som krävs av ett företag som vill ta sig in på en 

omreglerad marknad och dessutom kan det ge en syn på hur inträdande företag ser på 

marknaden. 
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 Studien som utförts ovan är av kvalitativ art vilket påverkar studiens generaliserbarhet. 

En liknande studie som ovan, fast med en kvantitativ utgångspunkt med flera företag 

som befunnit som på marknader där monopol omreglerats till konkurrens, hade varit 

givande att studera. Detta för att se om det finns mönster i hur dessa företag möter 

konkurrens och med vilka resurser de gör det. Detta hade kunnat ge en studie med 

högre generaliserbarhet än denna studie. 

 

 I uppsatsen diskuteras att konsumenterna ännu inte har bildat sig en uppfattning om de 

olika apoteksaktörerna. Dock tror aktörerna att det är en tidsfråga innan det sker, 

varför det vore intressant att studera hur lång tid det tar innan konsumenterna börjar 

bilda preferenser och vad de bildar preferenser för. Detta hade möjligtvis kunnat bidra 

till en effektivare marknadsföring för företag på odifferentierade marknader. 

 

 Den ovan studerade marknaden är i ett mycket tidigt utvecklingsstadium och det 

förutspås förändringar i framtiden. Vi hade även kunnat rekommendera den 

intresserade att genomföra samma studie med tidsintervallerna på ett, tre och fem år 

för att se om de scenarion som diskuteras kommer att stämma in. Detta skulle ge de 

testade teorierna ytterligare validitet. 
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BILAGA 1 
Frågor till Apoteket AB, Medstop och Apotek Hjärtats butikschefer 

 Vill du vara så snäll och presentera dig och ditt yrke/position? 

 Hur länge har du varit på det positionen? 

 Har du arbetat i samma butik tidigare innan det bytte ägare? 

 Om ja: vilka förändringar har skett i butiken och strategiskt? 

 Hur positionerar ni er på marknaden? 

 Vilka interna styrkor/resurser i företaget bygger denna position på? 

 Vad gör ni för att behålla/stärka denna resurs?  

 Hur klassar ni konkurrensen på marknaden? (låg, medel, hög) Varför?  

 Vilka ser ni som era största konkurrenter? 

 Hur ser ni på konkurrenternas positionering i förhållande till er egen? 

 Vad ser ni som de största möjligheterna/hoten på marknaden idag? 

 Hur har kunderna reagerat på omstruktureringen? 

 Har ni märkt någon skillnad i försäljningen? 

 Hur tror ni kunderna väljer mellan de olika apoteken? 

- Tror ni att konsumenterna har hunnit uppfatta apotekskedjornas olika 

positioneringar och tror ni att de har skapat sig preferenser ännu? 

- Om inte, tror ni att konsumenterna kommer att göra det och hur lång tid tror ni i så 

fall att det kommer att ta? 

 Hur ser ni på utvecklingen av apoteksmarknaden inom en femårsperiod?  

 Vi har hört att det kommer öppnas 700 nya apoteket inom 3-5 år, finns det personal för 

denna expansion? 

 Hur ser ni på er egen utveckling på marknaden?  

- Vilka är era svagheter idag som måste förbättras för att möta den framtida 

marknaden? 

- Vilka är era främsta styrkor som ni tar med er in i framtiden? 

 Hur ser er leverantörssituation ut? Går det att förhandla om priset med era 

leverantörer? 

- Både receptbelagda och receptfria? 
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Specifika frågor till Medstop och Hjärtat 

 Anser ni att Apoteket AB har en fördel alternativt nackdel av sitt tidigare monopol? 

- Vad i så fall? 

Specifika frågor till Apoteket 

 Vad hade ni för strategi innan avregleringen? 

 Vilka är förändringarna som har gjorts i er strategi? 

- Några strategiska utmaningar? 

 Hur stor fördel/nackdel anser ni att ni har pga. den monopolställning ni har haft? 

 

Frågor till Eva Fernvall, Varumärkesdirektör på Apoteket AB 

 Vi är intresserade av att se vilka strategiska förändringar som skett efter 

omregleringen därför undrar vi: 

- Vilken strategi hade ni innan och hur ser er strategi ut nu? 

- När började ni planera inför omregleringen? 

- Vilka har varit de största utmaningarna med strategiförändringen? 

- Hur stor fördel/nackdel anser ni att ni har p.g.a. den monopolställning ni har haft? 

 Hur har ni valt att positioner er på marknaden? 

- På hemsidan står det att ni ska inrikta er mot ett prioriterat kundsegment, vilka rör 

det sig om? 

 Vilka interna resurser i företaget bygger denna position på? 

- Vad gör ni för att behålla/stärka dessa resurser?  

 Apoteket AB:s varumärke är ett av landets starkaste, hur gör ni för att bibehålla det? 

 Hur klassar ni konkurrensen på marknaden? (låg, medel, hög) Varför?  

 Hur ser ni på konkurrenternas positionering i förhållande till er egen? 

- Vad är skillnaden? 

- Har de några resurser som ni saknar? 

 Vad ser ni som de största möjligheterna på marknaden idag? 

 Vad ser ni som de största hoten på marknaden idag? 

 Hur ser ni på utvecklingen av apoteksmarknaden inom en femårsperiod? 

 Hur ser ni på er egen utveckling på marknaden?  

- Vilka är era svagheter idag som måste förbättras för att möta den framtida 

marknaden? 
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- Vilka är era främsta styrkor som ni tar med er in i framtiden? 

 Hur tror ni kunderna väljer mellan de olika apoteken? 

- Tror ni att konsumenterna har hunnit uppfatta apotekskedjornas olika 

positioneringar och tror ni att de har skapat sig preferenser än? 

- Om inte, tror ni att konsumenterna kommer att göra det och i så fall, hur lång tid 

tror ni att det kommer att ta? 

 

Frågor till Gunilla Ström, HR-chef på Apoteket Konsument 

 Vi har tidigare pratat med Eva Fernvall men vi vill gärna höra dina åsikter om de 

förändringar du har märkt på Apoteket AB efter omregleringen? 

- Vilka är de strategiska skillnaderna du har märkt efter omregleringen? 

- Vad är det ni gjort på grund av omregleringen?  

- Vilka har varit de största utmaningarna med strategiförändringen?  

- Hur stor fördel/nackdel anser ni att ni har pga den monopolställning ni har haft? 

 Vilka är era starkaste interna resurser i företaget? 

- Vilka aktiviteter har ni för att behålla/stärka de resurserna?  

- Anser du att apoteket har sålt av några konkurrensfördelar i och med 

avyttringarna? 

 Hur kommer Apoteket stå sig mot konkurrenterna? 

 Som HR-chef på konsumentsidan, hur känner du att ni borde arbeta för att locka till er 

fler kunder? 

 Hur tror ni kunderna väljer mellan de olika apoteken? 

 Tror ni att konsumenterna har hunnit uppfatta apotekskedjornas olika positioneringar 

och tror ni att de har skapat sig preferenser än? 

 Om inte, tror ni att konsumenterna kommer att göra det och i så fall, hur lång tid tror 

ni att det kommer att ta? 
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BILAGA 2 
 

 

Detta visar den modell Apoteket AB använder sig av; värdena är dock fiktiva. 


