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Sammanfattning 

För närvarande pågår en utredning angående apoteksmonopolets vara eller icke 
vara här i Sverige. Trenden inom EU har på sistone gått mot att avreglera fler och 
fler marknader, detta tillsammans med regeringens åsikt om att ökad konkurrens 
är bra för samhället har föranlett denna granskning av marknaden i fråga. Det är 
därför av intresse att närmare titta på konsekvenserna av den utredning som 
initierats av regeringen. Om en avreglering kommer till stånd kommer den 
tidigare monopolisten att besitta en dominerande ställning på marknaden. Syftet 
med uppsatsen är därför att undersöka i vilka situationer Apotekets agerande för 
att behålla denna position efter avvecklingen kan komma att bedömas som 
missbruk av dominerande ställning. För att svara på frågan har jag studerat 
flertalet rapporter och direktiv som finns att tillgå på området, samt intervjuat folk 
med inblick i ämnet. Resultatet visar att en del av de åtgärder som Apoteket 
eventuellt kommer att vidta, kan komma att bedömas som missbruk av 
dominerande ställning. Det har också framkommit att en tidigare monopolist som 
agerar på en nyligen avreglerad marknad kommer att stå inför en hårdare 
bedömning. 

Nyckelord: monopol, avreglering, dominerande ställning, missbruk, konkurrens 

 

Abstract 

Presently there is an ongoing disentanglement about whether to keep the Swedish 
monopoly in the pharmacy market or not. The disentanglement is a reaction to the 
resent development within the European Community that has gone towards 
liberalizing more and more markets. This together with the fact that the 
government’s opinion is that the society benefits from increased competition. 
Hence, it is interesting to see what consequences that would occur if the market in 
fact becomes liberalized, in terms of the behaviour of the former monopolist. 
Therefore, the aim of this study is to investigate possible actions taken by the 
monopolist to maintain its current position, and if those actions then can be 
considered as abuse of a dominant position. To answer this question numerous 
rapports and investigations, which have been written on the subject in matter, 
have been studied. Furthermore, persons with relevant knowledge have been 
interviewed to gain a broader view on the situation. The result shows that some of 
the actions that the monopolist possibly will carry out, are likely to be considered 
abuse of a dominant position. This due to the fact that the companies entering the 
market would have difficulties to establish a business, be profitable and ensure 
further growth. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Läkemedelsmarknaden har de senaste tre decennierna varit statligt reglerad, där 
ensamrätten att förse Sveriges befolkning med läkemedel givits åt Apoteket AB 
(nedan Apoteket). Det statliga monopolet infördes en gång i tiden av anledningen 
att ingen skulle kunna tjäna pengar på människors sjukdom och lidande. Inom EU 
går trenden för närvarande mot att allt fler monopolmarknader liberaliseras eller 
är på väg att bli liberaliserade, och även i Sverige pågår nu en diskussion 
angående apoteksmonopolets vara eller icke vara. Den sittande regeringen anser 
att konkurrens är bra för marknaden och för konsumenterna, och tillsatte därför i 
december 2006 en utredning om en omreglering av den svenska 
läkemedelsmarknaden.1 Ifall en omreglering skulle bli ett faktum så skulle det 
innebära att marknaden numera ska konkurrensutsättas och apoteket således mista 
sitt monopol.  Syftet med omregleringen har regeringen förklarat vara ”att 
åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress 
samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning”2. Utredarna har som 
uppdrag att bland annat undersöka hur omregleringen skulle kunna genomföras, 
samt vilka konsekvenser detta skulle få på marknaden. Det är omfattande arbete 
som ska utföras, ökad konkurrens är naturligtvis bra för marknaden och ekonomin 
men samtidigt vill man inte förlora den kvalitet och säkerhet som finns på 
läkemedelsmarknaden idag. Det gäller således att försöka få i schakt en 
avreglering som resulterar i en god konsumentnytta samt bibehållning av de goda 
egenskaper läkemedelsmarknaden redan har i dess nuvarande monopolskick.3  
 
 

1.2 Syfte och problemformulering 

 
Eftersom apoteket haft ensamrätt på läkemedelsmarknaden så länge har företaget 
arbetat upp ett starkt varumärke och en klart dominerande ställning på marknaden. 
Detta innebär att i det fall marknaden avregleras kommer apoteket besitta en hel 

                                                 
1 Intervju Nina Lindgren, Apotekets strategiavdelning  071212 
2 Yttrande över Apoteket AB:s överklagande av konkurrensverkets beslut s. 2 
3 Intervju med Thomas Ringbom, Konkurrensverkets ansvarige för apoteksmarknadsutredningen 
071128 
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del konkurrensfördelar gentemot de nya aktörer som vill ta sig in på marknaden. 
Svårigheterna för de nya företagen att hävda sig innebär att Apoteket troligen 
kommer att få behålla sin dominerande ställning, om inte längre så åtminstone i 
det tidiga skedet. Bolaget vill ju naturligtvis verka för att ha så stark 
marknadsställning som möjligt även efter omregleringen. Problemet här ligger i 
hur apotekets agerande på den nya konkurrensutsatta marknaden kommer att ta 
form. Då de inleder den nya marknadssituationen med en så pass dominerande 
ställning, kan det tänkas att det ställs högre krav på dem när marknaden släpps fri. 
Detta eftersom man vill underlätta för de nya aktörerna till förmån för en effektiv 
konkurrens. Frågan är då om apoteket kommer att få svårt att genomföra åtgärder 
i syfte att förbättra sin egen situation utan att det kan bedömas som missbruk av 
dominerande ställning. 
 
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka under vilka förutsättningar som 
Apotekets eventuella åtgärder inför och efter avvecklingen kan bedömas som 
missbruk av dominerande ställning enligt EG-rätten/Konkurrenslagen (nedan KL). 
 
 

1.3 Avgränsning 

 
För att undersökningen av syftet ska bli grundligt genomförd så krävs en del 
avgränsningar för att inte fokus ska förloras. Dessa avgränsningar rör flera delar 
av uppsatsen och kommer nedan att presenteras.  
 
 
I teoriavsnittet kommer jag att utelämna det område som rör hur man bedömer om 
en dominerande ställning finns på en marknad med flera aktörer, detta eftersom 
det handlar om ett monopol och den diskussionen således blir överflödig. Även 
vid en avreglering skulle Apoteket i det inledande skedet med stor sannolikhet 
inneha en dominerande ställning oavsett vilka som går in på marknaden och hur 
de agerar. Detta gör att diskussionen inte skulle tillföra något till analys och 
slutsatser av syftet. Uteslutet är även teori angående sammanhang om gemensam 
dominans som företag kan uppnå tillsammans, eftersom frågan om 
dominansbedömning som nämnts inte är aktuell.  
 
I teorikapitlet där det nämns ett antal olika typer av missbruk kommer avsnittet 
enbart att behandla de typer som författaren anser vara relevanta för fortsättningen 
av uppsatsen. Sålunda har vissa typer av missbruk uteslutits där författaren ansett 
att dessa inte kommer att kunna bli aktuella för apotekets situation och således 
inte för denna uppsats. Teoriavsnittet avser ej heller att gå in på hela regelverket 
kring missbruk av dominerande ställning. Exempelvis avhandlas inte sanktioner 
och liknande, utan enbart vad som kan bedömas som missbruk. 
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Även om anledningarna till och effekten av avvecklingen av apoteksmonopolet 
kommer att beskrivas för sammanhangets och begriplighetens skull, kommer inte 
för- och nackdelar med avvecklingen att närmare utredas, i och med att det inte 
tillför något av värde i undersökandet av syftet i uppsatsen. 
 
Uppsatsen redogör kortfattat för apoteksmonopolets förenlighet med EG-rätten. 
Detta för att få en snabb inblick i rättsläget. Trots att detta är en intressant del av 
ämnet ämnas det inte avhandlas närmare i och med att det hade vidgat uppsatsen i 
för stor utsträckning samt åt fel håll.  
 
På grund av omfattningen av studien avhandlas inte några jämförande rättsfall. 
Även om det hade varit intressant att undersöka hur andra tidigare monopolister 
blivit bedömda på nyligen avreglerade marknader. Anledningen till att de 
utelämnas är att uppsatsen då hade fått göra avkall på en närmare studie av 
apoteket. Uppsatsen fördjupas istället i att studera Apotekets organisation 
grundligt och få förståelse för deras verksamhet, för att därigenom kunna 
genomföra en analys av deras fortsatta agerande på marknaden. Jämförande fall 
har varit en källa för att få inspiration till hur det kan gå till, men det har alltså inte 
funnits någon tid eller plats att ta med detta. 
 
 

1.4 Metod 

 
Jag har valt att använda mig av följande metod för att angripa min frågeställning. 
Genom ett fåtal längre intervjuer med personer som arbetar med avvecklingen 
samt genom att studera olika rapporter på området, har jag strävat efter att bli 
införstådd med såväl detaljer som helheten kring det sammanhang som min studie 
inryms i. Detta med syfte att gå in djupare på problemet för att försöka få 
förståelse för det specifika syfte som utreds i uppsatsen. 
 

1.4.1 Val av teori 
Eftersom huvuddelen av min uppsats rör missbruk av dominerande ställning är det 
artikel 82 i EG-fördraget samt 19 § KL som är aktuella lagrum. Därför har jag valt 
att ingående redogöra för dessa bestämmelser. För att få reda på dessa fakta har 
jag enbart använt mig av litteratur som finns på området, såväl svensk som EG-
rättslig. 
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1.4.2 Val av empiri 
Då uppsatsen bland annat ämnar studera apotekets organisation samt premisserna 
inför avvecklingen har två olika metoder använts vid insamling av information. 
Dels har jag intervjuat Thomas Ringbom på konkurrensverket, ansvarig för 
apoteksmarknadsutredningen samt Nina Lindgren på Apotekets strategiavdelning. 
Inga frågemallar användes vid någon av intervjuerna utan det var snarare en 
allmän dialog som fördes kring frågorna samt vidare diskussion. 
 
Thomas Ringbom är ansvarig från konkurrensverkets sida för 
apoteksmarknadsutredningen. Ringbom fick svara på frågor som hade att göra 
med de frågor apoteket egentligen skulle ha svarat på vid det laget (se nedan) samt 
frågor kring varför en avveckling är aktuell nu. 
 
Nina Lindgren från apoteket blev kontaktad genom hänvisningar från andra 
anställda på apoteket. Lindgren fick svara på frågor som hade att göra med varför 
monopolet har funnits från första början samt frågor kring om apoteket tänkt vidta 
några speciella åtgärder inför eller efter avvecklingen. 
 
De mångtaliga rapporter, direktiv och utredningar som finns på området har 
främst lokaliserats genom att söka på regeringens och Konkurrensverkets 
hemsida, samt även utifrån tips av de två personer som har intervjuats. Mycket av 
informationen kring Apotekets arbetssätt har funnits att läsa i det avtal de har 
gentemot staten. 
 
Tanken när arbetet kring uppsatsen tog sin start var att hämta information ifrån de 
frågor som Konkurrensverket i sin utredning ställt till Apoteket kring deras 
åtgärder inför avvecklingen. Dock ändrades detta under skrivandets gång då 
Apoteket har valt att inte svara på frågorna eftersom de inte anser sig vara 
skyldiga till detta.4 Just nu pågår en tvist kring detta och information kring hur det 
utvecklades hann således inte tas in i uppsatsen. På grund av detta ändrades 
ansatsen till problemet som uppsatsen bygger på, samt att uppsatsen istället delvis 
bygger på spekulationer i möjliga åtgärder som apoteket kan göra för att stärka sin 
ställning. Författaren anser sig kunna göra dessa antaganden baserat på den 
kunskap om företagets organisation som införskaffats under inhämtandet av fakta 
till uppsatsen. 

                                                 
4 Överklagande över Konkurrensverkets beslut. Regeringens beslut N 2007/8642/MK 
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1.5 Disposition 

 
Uppsatsen inleder med att i kapitel 2 ”Missbruk av dominerande ställning” 
redogöra för rättsläget kring missbruk av dominerande ställning, samt beskriver 
vilka förfaranden som kan bedömas som missbruk. Kapitel 3 ”Apoteksmonopolet 
idag” kommer in på apoteket och hur dess monopolistiska ställning ser ut idag. 
Här kommenteras översiktligt monopolets förenlighet med EG, samt en 
redogörelse för apotekets verksamhet. Kapitel 4 ”Avveckling av 
Apoteksmonopolet” diskuterar varför en avveckling är aktuell samt vad 
avvecklingen kan tänkas få för konsekvenser på marknaden. Kapitel 5 
”Utveckling av Apoteket” redogör för apotekets planerade åtgärder inför 
avvecklingen, samt försöker förutse vad de utöver detta skulle kunna tänkas göra 
för att stärka sin marknadsställning inför konkurrensutsättningen. Kapitel 6 
”Analys och slutsats” ämnar analysera om de åtgärder som apoteket kommer att 
vidta kan bedömas som missbruk av dominerande ställning, eller om de även utan 
dessa åtgärder kan komma att bryta mot de aktuella lagarna på grund av det ställs 
högre krav på dem som dominant. Här summeras även vad som lagts fram i 
analysen med avsikten att dra slutsatser kring vad som där framkommit. 
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2 Missbruk av dominerande ställning 

 

 

 

 

2.1 Allmänt 
 
Förekomsten av konkurrens är en förutsättning för att marknaden i fråga ska 
fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. När marknaden är konkurrensutsatt 
ökar kraven på företagen för att de ska kunna hävda sig gentemot konkurrenterna. 
Företagen tvingas till att ständigt sträva efter utveckling och efter att bättre kunna 
tillgodose konsumenternas behov. Konkurrens tvingar således fram bättre 
produkter, effektivare produktionsmetoder, lägre priser och så vidare. Detta 
innebär att flertalet parter vinner på en fungerande konkurrens, såväl företagen 
som konsumenterna. Det är således sedan länge känt att en marknad mår bra av 
effektiv konkurrens, och målet för den svenska konkurrenspolitiken är därför 
enligt konkurrensverket att uppnå just en sådan till konsumenternas fördel5. Ett 
sätt att underhålla ett sådant förhållande är att se till att de stora företagen inte 
växer sig alltför stora, och sålunda utplånar dess konkurrenter. Nedan förklaras 
hur det svenska respektive europeiska regelverken ser till att detta inte sker. 
 
I såväl EG-rätten som KL finns regler som behandlar det ovanstående problemet 
med för starka aktörer på marknaden. Dessa finner vi i artikel 82 i EG-fördraget 
samt i 19 § KL. Här behandlas nämligen förbudet mot missbrukande av 
dominerande ställning. De svenska företagen måste rätta sig efter de båda 
regelverken. EG-fördraget träder in om den aktuella konkurrensbegränsningen får 
en märkbar inverkan på handeln mellan Sverige och en annan medlemsstat inom 
EU.6 

                                                 
5 Konkurrensverkets hemsida. http://www.konkurrensverket.se/t/Page____345.aspx 071121 
6 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 11 
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2.2 Innebörden av artikel 82 i EG-fördraget/19 § KL 
 
Som ovan nämnts finner vi det svenska förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning i 19 § KL. Denna bestämmelse har utarbetats i nära överrensstämmelse 
med EG-fördragets art 82 som är den EG-rättsliga motsvarigheten, och praxis vid 
tillämpningen av denna är vägledande för hur vi i Sverige tillämpar 19 § KL.7  
Bestämmelsen är ofta till fördel för de mindre företagen, eftersom de är dessa som 
kan ta skada om de dominerande företagen tar för stor plats på marknaden.8  
 
Det är inte förbjudet att inneha en dominerande ställning, däremot är det förbjudet 
att missbruka makten på marknaden som kan medfölja denna. En förutsättning för 
att dömas för missbruk av dominerande ställning är därmed att företaget eller 
sammanslutningen av företag ska inneha en dominerande ställning. Vad som 
utgör dominerande ställning varierar betydligt från situation till situation. Detta 
beror exempelvis i stor grad på hur den aktuella marknaden ser ut och vilka 
aktörer som finns på den samma. Detta kommer som ovan nämnt inte att 
behandlas närmare i uppsatsen 
 
Förbudet i artikel 82 i EG-fördraget/19 § KL tar sålunda fasta på vad som kan 
utgöra missbruk av den ställning som det dominerande företaget innehar. I 
lagtexterna, återgivna nedan, räknas ett antal situationer upp som anses 
konkurrensbegränsande och därmed oftast räknas som missbruk av dominerande 
ställning. De uppräknade situationerna är dock inte uteslutande, även andra 
åtgärder kan falla under paragrafen. Detta eftersom det står att missbruk särskilt 
(min kursivering) kan bestå i de uppräknade åtgärderna. När det kommer till 
kritan är det omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om ett missbruk 
föreligger eller inte.9 Det är alltså inte så att varje konkurrensbegränsande åtgärd 
som vidtas av ett dominerande företag bedöms som ett missbruk.10 
 

Artikel 82 i EG-fördraget: 

Ett eller flera företags missbruk av dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller 

inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, 

oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet. 

                                                 
7 Bernitz, Ulf, 2005. Svensk och europeisk marknadsrätt 1 Konkurrensrätten  och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Norstedts juridik. s 149 
8 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____515.aspx  071118den  
9 Bernitz, Ulf, 2005. Svensk och europeisk marknadsrätt 1 Konkurrensrätten  och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Norstedts juridik. s 149-152 
10 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 578 
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Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra 

oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom 

dessa får en konkurrensnackdel, 

d) ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

 

19 § KL: 

Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. 

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra 

oskäliga affärsvillkor, 

2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 

3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en 

konkurrensnackdel, eller 

4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

 

Dessa två bestämmelser är som synes till innehållet näst intill identiska sånär som 
på någon mindre betydande formulering. För vidare läsning om när respektive 
regel ska användas, se nedan i stycke 2.3. 
 
Till skillnad från andra bestämmelser i EG-fördraget respektive konkurrenslagen 
finns i fallet med artikel 82 inga krav på konkurrensbegränsande syfte eller effekt. 
Enligt praxis har man i stället bedömt missbruk som något som påverkar 
marknaden i en negativ riktning ur konkurrenssynpunkt, utan krav på att 
exempelvis effekten av en viss åtgärd i själva verket inträffat. Även fall där 
konkurrensen påverkas enbart av det förhållandet att dominantens planerade 
åtgärder blir kända, kan komma att bedömas som missbruk. I praktiken läggs det 
ändå ofta stor vikt vid åtgärdens syfte och effekt vid missbruksbedömningen.  
 
Det finns inga uttryckliga undantagsmöjligheter från artikel 82 i EG-fördraget/19 
§ KL. Företagens enda möjligheter att komma ifrån förbudet i fråga är att hävda 
att de har objektivt godtagbara skäl för att genomföra en viss handling. Detta 
skulle exempelvis kunna vara att företaget anser sig tillgodose ett allmänintresse, 
exempelvis hälso- och konsumentskydd, som överväger de negativa 
konsekvenserna av konkurrensbegränsningen. Denna möjlighet måste dock anses 
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som begränsad.11 En annan möjlighet dominerande företag har är att hävda sin rätt 
till att möta konkurrens. Även dessa företag har nämligen enligt såväl EG-rättslig 
som svensk praxis rätt att tillvarata sina kommersiella intressen, genom att 
konkurrera utifrån deras förutsättningar och branschens normala beteende. Det är 
ju nämligen positivt att även dominerande företag konkurrerar till fördel för 
konsumenterna. Dock ställs det högre krav på dessa aktörer eftersom 
konkurrensen på deras marknader är försvagad på grund av dominansen från ett 
företag. Man får således göra en proportionalitetsbedömning där man får väga 
åtgärdens karaktär gentemot det hot som åtgärden var ämnad att bemöta.12 
 
 

2.3 Förhållandet mellan artikel 82 i EG-fördraget och 19 § 
KL 
 
Som tidigare nämnts har KL:s bestämmelse om missbruk av dominerande 
ställning utformats med EG-fördraget som förebild. Dessa bestämmelsers 
innebörd är sålunda näst intill exakt densamma. Däremot används de två 
bestämmelserna vid lite olika situationer.  Som vi tidigare konstaterat krävs för att 
19 § KL ska bli aktuell att ett företag vidtagit en viss åtgärd, att företaget innehar 
en dominerande ställning samt att åtgärden innebär ett missbruk. Allt detta krävs 
naturligtvis även för att artikel 82 i EG-fördraget ska vara tillämplig. Men för att 
denna ska kunna användas krävs dessutom att den dominerande ställningen 
omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden, samt att handeln 
mellan flera medlemsstater kan komma att påverkas.13 
 

2.4 Olika typer av missbruk 

 
I detta avsnitt redogörs kortfattat för några former av förfaranden som, om de 
utförs av ett dominerande företag, ofta anses som missbruk.  

2.4.1 Överprissättning 
Med fenomenet överprissättning menas, vilket namnet antyder, att ett företag 
sätter för höga priser på produkter som inte är utsatta för konkurrens, priser som 
exempelvis är oskäliga i förhållande till produktens värde. Överprissättning är 

                                                 
11 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 580-581 
12 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 587-88 
13  Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 560 
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vanligt på marknader som domineras av ett företag med monopolställning eller en 
annars väldigt stark marknadsställning. Att företaget tar ut höga priser är inte 
otillåtet i sig, det är inte meningen att dessa ska behöva sätta priserna på samma 
låga nivå som hade varit fallet vid effektiv konkurrens. Det är naturligt att 
företagen vill maximera sin vinst. Det är enbart om priserna är oskäligt höga som 
missbruk kan komma att misstänkas. Vid en oskälighetsbedömning kan man 
exempelvis ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för produkten samt till 
konkurrenternas priser och andra geografiska marknader. 
 

2.4.2 Underprissättning 
Med underprissättning går företaget tvärt emot ovanstående prissättningsfilosofi 
och sätter i stället väldigt låga priser. Detta brukar en dominant på marknaden 
göra under en kortare period för att antingen tvinga konkurrenter att lämna 
marknaden, eller hindra nya från ett marknadsinträde. Meningen är att de förluster 
i inkomster som uppträder på grund av detta ska tas igen senare i och med att 
företaget, om åtgärden lyckas, blir av med konkurrenter och sålunda kan höja 
priserna på längre sikt. 
 

2.4.3 Prisdiskriminering 
I artikel 82 i EG-fördraget samt 19 § KL, som citerats ovan, står att missbruk från 
en dominant kan bestå i att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner om 
detta leder till en nackdel ur konkurrenssynpunkt för vissa handelsparter. Sådan 
diskriminering kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt, exempelvis genom att 
tillämpa olika leveransvillkor betalningsvillkor, rabattvillkor eller andra 
avtalsvillkor. Den form som kan anses som den vanligaste och den som får 
starkast effekt på marknaden är prisdiskriminering. 
 

2.4.4 Selektiv prissättning 
Med selektiv prissättning menar man ett företags strategi att sänka priserna enbart 
på en viss del av marknaden, vilket syftar till att få befintliga konkurrenter att 
tvingas lämna marknaden eller till att hindra konkurrenter från marknadsinträde. 
Detta kan ske genom att exempelvis ge vissa kunder lägre pris, eller att tillämpa 
det lägre priset enbart på vissa geografiska eller produktmässiga delar av en 
marknad. Även om vissa kunder kan drabbas av att en dominant agerar på detta 
vis, är meningen med åtgärden att möta konkurrenterna. 
 
Värt att notera är även att varje åtgärd som innebär selektiv prissättning inte är 
otillåten. Regeln om missbruk av dominerande ställning har inte till syfte att 
utesluta dominanternas möjligheter att konkurrera utifrån deras förutsättningar. 
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Missbruket ligger i försöket att försvaga den begränsade konkurrensen eller hindra 
uppkomsten av ny konkurrens. Här är det svårt att dra gränsen mellan företagens 
rätt att möta konkurrens, som ovan diskuterats, och åtgärder som innebär 
missbruk. 
 

2.4.5 Rabatt- och bonussystem 
Om ett dominerande företag, genom olika slags rabatt- och bonussystem, binder 
upp sina kunder på ett sätt som skadar konkurrensen kan det strida mot artikel 82 i 
EG-fördraget/19 § KL. Detta beror på att sådana system kan leda till att andra 
konkurrenter inte får en möjlighet att hävda sig och därmed utestängs från 
marknaden. Det finns många olika varianter på detta, och det är naturligtvis inte 
otillåtet i alla fall. Om rabatten eller bonusen är baserad på faktiska 
omständigheter, exempelvis skillnader i olika kunders köpmönster, är den normalt 
godkänd. 
 

2.4.6 Avtals- och leverensvägran 
Avtalsfriheten är en viktig grundsten i samhället som ska beaktas. Men det kan 
ändå i vissa sammanhang räknas som missbruk då ett dominerande företag vägrar 
träffa avtal eller leverera till vissa kunder. Om det finns objektivt godtagbara skäl 
behöver vägran dock inte vara otillåten. Missbruk av sådant här slag kan vara att 
en dominant innehar någon speciell nödvändig nyttighet, och företaget vägrar 
tillhandahålla denna för andra konkurrenter. Detta har särskilt stor betydelse på 
nyligen avreglerade marknader där den tidigare monopolisten fortsätter att 
kontrollera exempelvis infrastrukturen, vilken de nya konkurrenterna behöver 
tillgång till för att kunna konkurrera med det tidigare monopolföretaget.  
 
Inom detta område brukar även uppställande av oskäliga priser eller avtalsvillkor 
granskas för att upptäcka eventuellt missbruk. 
 

2.4.7 Korssubventionering 
Med korssubventionering menas att ett företag för över resurser från ett produkt- 
eller geografiskt område till ett annat. En sådan överföring behöver inte 
nödvändigtvis vara otillåten. Om ett dominerande företag överför resurser från en 
marknad till en annan kan det innebära betydande snedvridning av 
konkurrensförutsättningarna på den marknad dit resurserna överförs, och detta kan 
anses konkurrensbegränsande och därmed otillåtet. En sådan bedömning kan 
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särskilt göras om dominanten innehar något slags monopol på den marknad 
varifrån resurserna tas.14 
 
 

2.5 Högre krav för existerande eller före detta monopolister 

 
Som dominerande företag har man ett särskilt ansvar som det gäller att förvalta på 
rätt sätt. Detta innebär exempelvis att agera på ett sätt som inte inverkar 
ofördelaktigt på konkurrensen. Hur stort ansvar dessa företag har beror på graden 
av dominans, vilket naturligtvis kommer att innebära att företag med mer 
betydande dominans, eller annorlunda uttryckt, företag som agerar på marknader 
med mycket försvagad konkurrens belastas med ett större ansvar. Detta är viktigt 
att ta hänsyn till när en bedömning ska göras huruvida missbruk föreligger eller 
inte. Detta innebär således att vid en missbruksbedömning är sannolikheten stor 
att domstolen kommer att vara mycket hårdare mot ett företag som tydligt 
dominerar marknaden i fråga.15 
 
Inom EG-rätten finns tendenser till liknande bedömningar vid tillämpningen av 
artikel 82. Särskilt på marknader som tidigare varit monopoliserade av nationell 
lag och som nyligen öppnats för konkurrens, finns ett hårdare förhållningssätt till 
den tidigare monopolistens agerande. Detta framgår bland annat av det faktum att 
många av de fall där kommissionen använt ett aggressivare bedömningssätt har 
handlat om just nyligen avreglerade marknader.16 
 
I EG-rätten finns även ett resonemang om att använda artikel 82 som ett skydd för 
marknaden. Med detta menas att den exempelvis ska användas för att underlätta 
för nya företag att ta sig in på dessa nyavreglerade marknader, eftersom de saknar 
de konkurrensfördelar som den tidigare eventuella monopolisten har. Även i detta 
syfte kan alltså kommissionen berättigas till att vara lite hårdare mot dominanter i 
dessa situationer för att se till att konkurrensen effektiviseras .17 

                                                 
14 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 590 ff 
15 Wetter, Carl - Karlsson, Johan – Rislund, Olle – Östman Marie, 2004. Konkurrensrätt en 

handbok. Tredje upplagan. Thomson fakta. s 582 
16 Monti, Giorgio, 2007. EC Competition Law. University Press. s 231-232 
17 Monti, Giorgio, 2007. EC Competition Law. University Press. s 170-171 



 18 
 

 

3 Apoteksmonopolet idag 

 

 

 

 

 

3.1 Förenlighet med EG 

 
Förekomsten av monopol i en medlemsstat är naturligtvis hämmande för 
konkurrensen och är därför i princip oförenligt med EG-rättens grundtanke att ha 
en öppen marknad med fri rörlighet för varor och tjänster, etableringsfrihet och 
obunden konkurrens. Inom EG går därför trenden alltmer mot att avveckla dessa 
monopol, till förmån för en bättre fungerande konkurrens.18 
 
Enligt EG-fördraget är medlemsstaterna skyldiga att se till att deras statliga 
monopol fungerar på ett sätt som inte diskriminerar medlemsstatens medborgare 
med avseende på det aktuella monopolets försäljnings- och inköpsvillkor. Således 
måste vi i Sverige se över om våra regler kring de statliga monopolen verkligen är 
förenliga med EG-rättens. 
 
EG-domstolen har i tidigare praxis19 slagit fast att det svenska apoteksmonopolet 
inte är förenligt med EG-fördraget. Detta eftersom utformningen av monopolet 
inte kunde utesluta diskriminering av läkemedel från andra medlemsstater, vilket 
gjorde att handeln mellan staterna kunde komma att påverkas. Eftersom man i 
dessa två fall konstaterade redan vid denna punkt att monopolet inte var förenligt 
med EG-fördraget gick man inte vidare i sin prövning. Vad som därför lämnades 
utanför bedömningen var exempelvis frågan om apotekets 
försäljningsorganisation och tillgängligheten till produkter, denna får inte 
föranleda att konsumenternas tillgång till läkemedel försämras.20 
 

                                                 
18 Bernitz, Ulf, 2005. Svensk och europeisk marknadsrätt 1 Konkurrensrätten  och 

marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Norstedts juridik. s 207 
19 Hanner-målet, dom av den 31 maj 2005 i mål C-438/02 
20 Konkurrensverkets rapport 2007:1, Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus s 
41-44 
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Efter Hanner-målet justerades avtalet mellan apoteket och staten för att uppnå 
förenlighet med EU-reglerna.21  EG-domstolen fastslår så senare att apotekets 
system är förenligt med EU-reglerna, under förutsättning att de inte diskriminerar 
några produkter eller tillverkare. 22 
 
 

3.2 Monopolet idag 

 
Apoteksbolaget är idag ett bolag som till 100 procent är ägt av staten och som har 
ensamrätt att sälja läkemedel till allmänheten i Sverige.23 Ensamrätten gäller såväl 
receptbelagda som receptfria läkemedel.24 Riktlinjerna för bolagets verksamhet 
regleras främst i avtal mellan apoteket och staten samt genom den lagstiftning 
som rör ensamrätten.25 Här framgår att apoteket ska verka för en god 
läkemedelsanvändning i landet samt för en effektiv läkemedelsförsörjning. 
Merparten av apotekets försäljning sker inom den del som är monopoliserad, 
således är det bara en icke betydande del av bolagets försäljning som sker på 
konkurrensutsatta marknader.26 
 
Det monopol apoteket har idag grundar sig i en utredning från 1969. Det var då 
förslaget, genom en proposition till riksdagen, lades fram om att införa ett svenskt 
handelsmonopol för läkemedel. Anledningen till att utredarna bakom 
propositionen ville införa denna struktur på den aktuella marknaden grundar sig i 
viljan att garantera en god läkemedelsförsörjning samt att kunna etablera en säker 
och effektiv läkemedelsdistribution, och samtidigt kunna kontrollera de stigande 
priserna på läkemedel. Riksdagen godkände senare propositionen i sin helhet och 
en överenskommelse som bestämde formerna för det nya systemet tecknades med 
apoteket. Här framgick att staten genom lagstiftning skulle ha ensamrätt på 
försäljningen av läkemedel samt att denna ensamrätt skulle upplåtas till ett bolag. 
Idag har således, vilkets nämnts ovan, den rätten tilldelats Apoteket.27  Formerna 
för Apotekets ensamrätt regleras bland annat i det verksamhetsavtal som 

                                                 
21 Apotekets hemsida 
http://www2.apoteket.se/Apoteket/om/VilkaViAr/Uppdrag/F%c3%b6r%c3%a4ndring/default.htm 
071206 
22 Apotekets hemsida http://www2.apoteket.se/Apoteket/om/VilkaViAr/Historia/default.htm 
071206 
23 Ringbom, Thomas, Persson Petter. Statskontorets rapport ”Samhällsintresset och konkurrensen” 

2002:24 s 19 
24 Apotekets hemsida http://www2.apoteket.se/Apoteket/om/VilkaViAr/Uppdrag/default.htm 
071206 
25 Lag (1996:1152) om handel med läkemedel 
26 Ringbom, Thomas, Persson Petter. Statskontorets rapport ”Samhällsintresset och konkurrensen” 

2002:24 s 19-20 
27 Meyrowitsch, Anna, Allroth, Emanuel, Hettne, Jörgen. EU och svenska monopol. Sieps 2005:6 s 
11 
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upprättats mellan staten och bolaget, detta ska vi titta lite närmare på nedan. 
Informationen i avsnitten (3.2.1-3.2.6) bygger uteslutande på just detta 
verksamhetsavtal.28 

 

3.2.1 Apotekets uppgifter inom handelsmarginalen… 
I avtalet som upprättats mellan Apoteket och staten framgår att Apoteket ska 
tillhandahålla ett rikstäckande system för läkemedelsförsörjningen i landet, detta 
ska lösas med lokala apotek runt om i landet. Bolaget bör även, med syftet att 
förbättra tillgängligheten, erbjuda alternativa försörjningsmetoder så som 
apoteksombud och elektronisk handel. Apoteket får själva bestämma över 
placering av de lokala apoteken och andra beslut rörande tillgängligheten. Dock 
finns naturligtvis vissa riktlinjer bolaget måste hålla sig till. Besluten måste fattas 
med tanke på god läkemedelsförsörjning och med beaktande av servicemässiga 
och företagsekonomiska aspekter. Vid dessa beslut måste Apoteket samarbeta 
med vården, kommuner och handikappsorganisationer. Dessa ovannämnda 
anvisningar gäller inom ramen för den ersättning Apoteket får för de varor som 
ingår i de så kallade läkemedelsförmånerna. Dessa varor är de läkemedel som är 
subventionerade av staten, oftast receptbelagda läkemedel men även vissa 
receptfria sådana. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som ska vara 
receptbelagda och därmed subventionerade, därefter sätter de Apotekets 
försäljningspris. 
 
Vidare är Apoteket skyldigt att hålla den nivå av lager- och leverensberedskap 
som behövs för att kunna tillgodose de krav som allmänheten och vården har rätt 
att ställa. Apoteket ska kunna leverera alla de produkter som ingår i 
läkemedelsförmånerna, och detta över hela landet. Enligt avtalet ska bolaget också 
tillämpa enhetliga priser vid försäljningen till allmänheten samt uppfylla de 
säkerhetskrav som ställs på bland annat personal, rutiner, utrustning etc.  

 

3.2.2 vid sidan av handelsmarginalen… 
Apoteket har även att driva andra verksamheter som inte finansieras av den 
ersättning som fås genom handelsmarginalen. Dessa åtaganden är bland annat att 
tillhandahålla sådana varor som ingår i ensamrätten men som inte omfattas av 
läkemedelsförmånerna. I detta sammanhang prissätter Apoteket själva varorna. 
Prissättningen ska vara skälig med hänsyn till försäljningens syfte och bolagets 

                                                 
28 Verksamhetsavtal mellan staten och Apoteket AB av den 20 december 2005. 
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kostnader. Det finns även vissa objektiva kriterier vilka gäller för såväl inhemska 
som importerade produkter som ska beaktas när priser sätts. 
 
De varor som nämnts i föregående stycke, tillsammans med vissa andra 
varugrupper exempelvis naturläkemedel, ska i relation till efterfrågan 
tillhandahållas på samma sätt och i samma utsträckning som de varor 
läkemedelsförmånerna omfattar. 

 

3.2.3 samt frivillig verksamhet. 
Apoteket är även tillåtet men inte tvunget, att bedriva annan verksamhet så länge 
de själva kan finansiera detta på annat sätt än genom handelsmarginalen. Exempel 
på sådana verksamheter är att bolaget får driva sjukhusapotek, producera och 
erbjuda analyser av statistik över läkemedelsförbrukningens omfattning, samt 
sälja varor och tjänster som har ett naturligt samband med bolagets huvudsakliga 
uppgifter. Bolaget får även bedriva forskning inom det aktuella 
verksamhetsområdet. De får även utöva egenvårdsrådgivning och 
sjukdomsförebyggande information till allmänheten. 

 

3.2.4 Övriga krav 
Apoteket åtar sig i och med avtalet med staten att göra upp en produktplan för 
samtliga läkemedel som hänför sig till ensamrätten. Bolaget ska även föra ett 
dataregister över alla de läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige, 
detta datasystem ska användas i samband med försäljning och utlämning av 
läkemedel vid apoteken runt om i landet. Detta centrala artikelregister kommer 
således vara en förteckning över alla de godkända läkemedel som ingår i 
apotekets sortiment. 
 
I avtalet finns också vissa krav på marknadsföring och produktinformation. Bland 
annat måste Apoteket vara opartiskt i sin information och sitt framlyftande av 
olika produkter, de får i detta sammanhang inte heller låta produktens 
ursprungsland påverka. Bolaget ska arbeta för att varje nytt läkemedel som 
omfattas av ensamrätten blir känt för konsumenterna (dock med beaktande av de 
begränsningar som finns i lag angående marknadsföring av läkemedel). Bolaget är 
skyldigt att skicka information till samtliga apotek angående det nya läkemedlet. 
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3.2.5 Särredovisning av konkurrensutsatt verksamhet 
De av Apotekets verksamheter som inte omfattas av ensamrätten ska finansieras 
på ett affärsmässigt sätt och därmed bära sina egna kostnader och risker. Bolaget 
får alltså inte finansiera eller på något sätt stödja dessa konkurrensutsatta 
verksamheter med läkemedelsförmånerna, särskild ersättning från staten eller med 
intäkter som hänför sig till verksamheter inom ramen för ensamrätten. Den 
konkurrensutsatta verksamheten ska därför särredovisas.29 

 

3.2.6 Summering 
I dagens läge har vi alltså en relativt hårt reglerad marknad för försäljning av 
läkemedel. En marknad som även präglas av hög kompetens, säkerhet och 
kvalitet. Detta är naturligtvis viktiga faktorer för såväl privatpersoner som företag 
inom läkemedelsbranschen, och således något vi bör värna om. Dock står 
läkemedelsbranschen som bekant inför eventuella omregleringar, och vi ska 
därför nedan titta på vilka anledningar som föranleder dessa omstruktureringar. 
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4 Avveckling av Apoteksmonopolet 
 
 
 
 
 
 
Att tillåta konkurrens på tidigare icke konkurrensutsatta delar av ekonomin är ofta 
det mest effektiva sättet att uppnå en bättre resursanvändning, ökad mångfald 
samt högre kvalitet på varor och tjänster.30 Som nämnts ovan präglas visserligen 
den nuvarande situationen på läkemedelsmarknaden av hög kompetens och 
kvalitet, vilket gör att man kanske kan ifrågasätta varför man skulle vilja 
genomföra några större förändringar. Det finns dock områden som skulle kunna 
behöva moderniseras och utvecklas. I syfte att därför förbättra bland annat 
tillgängligheten, utbudet och servicen har regeringen startat en utredning om 
eventuell omreglering av apoteksmarknaden. Vi ska nedan titta på vilka 
anledningar som ligger till grund för intresset att avreglera den aktuella 
marknaden, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas få.31 
 

4.1 Varför avveckling? 
 
Konkurrensverket har kommit med en rapport i vilken man presenterar skälen till 
varför man anser att läkemedelsmarknaden bör omregleras. Rapporten är en del i 
den granskning av apoteksmarknaden som regeringen initierat. Här nämns en rad 
anledningar till varför man vill konkurrensutsätta marknaden i fråga. 
 
Om marknaden utsätts för konkurrens innebär det att fler försäljningsställen 
kommer att växa fram, vilket leder till bättre tillgänglighet och längre öppettider 
för konsumenterna. Servicen kommer även förbättras i och med att det blir kortare 
väntetider i samband med försäljningen och eftersom läkemedelsrådgivningen 
kommer att kunna förbättras. Konsumenterna kommer även att få minskade 
reskostnader på grund av de nya försäljningsställena som kommer att uppstå.32  
Ökad konkurrens leder oftast även till lägre priser, ökad produktivitet och tillväxt, 
och förhoppningarna är att detta ska uppnås även i detta sammanhang. Den ökade 
konkurrensen kommer också att bidra till en effektivare resursanvändning inom 
läkemedelsmarknaden. 

                                                 
30 Konkurrensverkets rapport 2007:1, Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus s.4 
31 Direktiv 2006:136, Apoteksmarknadsutredningen 
32 Konkurrensverkets rapport 2007:1, Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus s.4 
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Om apoteksmarknaden skulle konkurrensutsättas kan det leda till ökade 
incitament för andra att utveckla nya lösningar för att konkurrera med de 
befintliga. Tidigare avregleringar i den offentliga sektorn visar på att 
konkurrensutsättningen bidragit till övervägande positiva konsekvenser för 
marknaden och dess konsumenter.33  En omreglering av en tidigare 
monopoliserad marknad kräver noggrann eftertanke, planering och uppföljning. 
Det gäller att se till att effekten blir den önskade och att kvaliteten på marknaden 
inte försämras, detta är naturligtvis extra viktigt när det handlar om läkemedel. 
 
 

4.2 Apotekets ställning - bromskloss för en lyckad 
avveckling? 

 
Förutom de positiva verkningar man hoppas åstadkomma genom avregleringen, 
finns det även en del negativa effekter som skulle kunna inträffa och det är möjligt 
att det kanske inte riktigt går som man hoppas.  
 
Det faktum att Apoteket sedan länge innehaft sitt lagstadgade monopol gör att de i 
dag har en stark ställning på marknaden, och tillgång till ett väl inarbetat 
varumärke. Detta kan göra det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden när 
den öppnas för konkurrens. Apoteket kommer därför i början att besitta stora 
konkurrensfördelar i form av redan gjorda investeringar i exempelvis butiksnät 
och annan infrastruktur och strategiska butikslägen. Denna svårighet för nya 
aktörer att ta sig in på marknaden är inte gynnande för den konkurrens man vill 
åstadkomma.34 
 
För att effekten på marknaden ska bli så positiv som önskat gäller det att man 
strukturerar upp den nya situationen på ett så bra och tydligt sätt som möjligt. Det 
kan hända att man behöver fler regler än tidigare för att uppnå bästa möjliga 
effektivitet. Exempelvis att det inte ställs för onödigt höga krav på nystartande 
företag. Detta gäller framför allt i en sådan här situation där det antagligen 
kommer att komma många småföretag som ska sälja läkemedel till konsumenter. 
Det är också viktigt att konsumenterna har fullständig information för att aktivt 
kunna göra sina val. 

                                                 
33 För närmare studier se betänkandet Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4) 
34 Yttrande över Apoteket AB:s överklagande av konkurrensverkets beslut. s 3-4 
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5 Utveckling av Apoteket 
 
 
 
 
 
Eftersom man kan tänka sig att apoteket vill stärka sin marknadsställning inför en 
kommande konkurrensutsättningen ska i detta kapitel undersökas vilka planerade 
åtgärder som finns från apotekets sida, samt på vilka andra sätt det kan tänkas att 
bolaget kommer att gå till väga. Detta ska göras för att nedan kunna se efter vad 
det får för konsekvenser på marknaden, och i och med detta kunna bedöma om det 
kan komma att anses som konkurrensbegränsande förfaranden. 
 

5.1 Apotekets åtgärder 

 
Apoteket arbetar kontinuerligt för att utveckla och anpassa företaget till det avtal 
som dessa har med staten, deras ägare, för att så bra som möjligt tillgodose 
kundernas behov och önskemål. Aktuella förändringar som är på gång nu är bland 
annat det nya Apoteket Shop som öppnats runt om i landet.35 Dessa butiker säljer 
enbart receptfria läkemedel tillsammans med ett gediget sortiment handels- och 
egenvårdsvaror. Etableringen av dessa butiker kan ses som ett sätt att förbereda 
sig inför den konkurrens som komma skall36, även om Nina Lindgren påpekar att 
det är förändringar som förmodligen skulle ha gjorts även utan den stundande 
avregleringen. Hon menar dock att detta arbete naturligtvis har betydelse för 
apotekets framtida konkurrenskraft. 
 
Ytterligare förändringar som apoteket genomför är att E-handeln har lanserats, 
vilken har utvecklats i snabb takt på sistone. Företaget har även en ny approach 
där de har skapat ett ökat fokus på hälsa. Även dessa förändringar är sådana som 
skulle ha genomförts även om en avreglering inte varit aktuell, men inte desto 
mindre kommer de har inverkan på bolagets konkurrenskraft på den nya 
marknaden.  
 
Dessa förändringar och förbättringar som apoteket genomför nu är viktiga på 
såväl kort som lång sikt. Dock kan apoteket i dag inte informera om några 
planerade ingrepp som ska genomföras efter avvecklingen av monopolet.37 

                                                 
35 Intervju med Nina Lindgren, Apotekets strategiavdelning, 071212 
36 ECON-rapport, Avreglering av det svenska apoteksmonopolet s 52 
37 Intervju med Nina Lindgren, Apotekets strategiavdelning, 071212 
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5.2 Apotekets möjliga åtgärder 

 
Det finns även ett antal tänkbara metoder apoteket skulle kunna använda sig av i 
syfte att försöka använda de konkurrensfördelar de redan har för att bibehålla en 
god ställning på läkemedelsmarknaden. 
 
Ett tänkbart scenario är att apoteket i dagsläget, det vill säga innan avregleringen 
börjar införa partihandel. Med partihandel menas ett visst slags distribution där 
läkemedelsindustrin levererar direkt till apoteket via speciella företag. Apotekets 
skulle kunna utnyttja möjligheten att, medan de fortfarande innehar sitt monopol, 
knyta samarbetspartners till sig och med andra ord hinna före de aktörer som så 
småningom kommer att ge sig in i konkurrensen. Om detta genomförs skulle det 
innebära att apoteket dominerar såväl detaljistledet som partihandelsledet.38 
 
I nuläget är Apoteket skyldigt att tillämpa en enhetlig prissättning över hela 
landet.39 Frågan är hur prissättningen kommer att förändras i och med 
omregleringen. Om detta krav skulle kvarstå skulle det innebära att det blir 
omöjligt för apoteket att anpassa sina priser beroende på konkurrensskillnader på 
olika marknader, och någon effektiv konkurrens skulle således inte uppnås. Med 
andra ord kan man anta att apoteket efter avregleringen kommer att själva få 
bestämma över sina priser.40 Frågan är om Apoteket då till en början kommer att 
utnyttja det faktum att de, till skillnad från de nya aktörerna, redan har en stabil 
verksamhet. Kanske ser de en möjlighet att tillvarata deras svaghet på området 
genom att underprissätta sina egna varor. Eftersom apoteket redan har en stabilitet 
sedan längre tillbaka i tiden, kan de ha råd att under en kortare period sätta så låga 
priser att de nya aktörerna inte klarar av att konkurrera. Följden kan sålunda bli att 
apoteket direkt ser till att eliminera den nya konkurrensen. 
 
Eftersom apoteket har en så stark ställning på marknaden besitter de även en 
betydlig makt som köpare. För att sätta sig själva i en bättre sits kan apoteket 
använda detta till att avtala fram avtalsvillkor som är väldigt förmånliga ur 
bolagets synpunkt. Avtalet är kanske inte lika förmånligt från säljarens sida sett, 
men eftersom säljaren är beroende av apoteket som kund kan de känna sig 
tvungna att finna sig i detta. Med detta avtal i ryggen har apoteket skaffat sig 
ytterligare fördelar gentemot den kommande konkurrensen, eftersom de andra 

                                                 
38 Yttrande över Apoteket AB:s överklagande av konkurrensverkets beslut s 3-4 
39 Verksamhetsavtal mellan staten och Apoteket AB av den 20 december 2005. 
40 Konkurrensverkets rapport 2007:1, Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus s 
82 
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företagen inte har samma marknadsmakt som apoteket och därför inte kan 
förhandla fram lika förmånliga avtal. 
 
Apoteket kan även använda sig av det faktum att de agerar på två olika 
marknader, en för receptfria läkemedel och en för de receptbelagda preparaten. 
Eftersom försäljningen på så sätt är integrerad med en marknad där apoteket är 
skyddade från konkurrens kan företaget åtnjuta fördelar av att överföra resurser 
från den skyddade marknaden till den konkurrensutsatta, så kallad 
korssubventionering. 
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6 Analys och slutsats 
 
 
 
 

6.1 Analys 

I detta kapitel ska jag undersöka om några av de ovanstående planerade eller 
möjliga åtgärderna från apotekets sida kan komma att betraktas som ett 
konkurrensbegränsande beteende, och därmed leda till att bolaget kan dömas för 
missbruk av dominerande ställning enligt artikel 82 EG-fördraget/ 19 § KL. 
Naturligtvis kräver varje förfarande en noggrann och detaljerad genomgång, där 
man måste se till de specifika omständigheterna i det aktuella fallet. Meningen 
med kapitlet är att analysera situationerna för att få en uppfattning om hur 
apoteket kan komma att bedömas i sin post-monopolistiska verksamhet på den 
nyligen konkurrensutsatta marknaden, och se vilka åtgärder som skulle kunna leda 
till att företaget försätts i blåsväder. 
 
Kapitlet ämnar även att med hjälp av analysen dra slutsatser kring vad som 
framkommit vid undersökningen av uppsatsens syfte. 
 

6.1.1 Öppnandet av Apoteket Shop 
 
Angående Apoteket Shop som har etablerats runt om i landet är frågan om man 
ska se detta som ett försök att skapa konkurrensfördelar inför 
konkurrensutsättningen. Detta är naturligtvis inte otillåtet, men det beror på vilket 
sätt det genomförs samt vilket syfte apoteket har med åtgärden. Lindgren nämner 
som sagt att detta är åtgärder som skulle ha genomförts ändå, men det tåls ändå att 
titta lite närmare på vad de vill åstadkomma med dessa butiker. Det är möjligt att 
bolaget medvetet har startat upp dessa butiker för att hinna påbörja en 
uppbyggnad av försäljning av bland annat receptfria läkemedel innan någon annan 
fått en chans. Apoteket utnyttjar således sin nuvarande ställning till att bygga upp 
en verksamhet som kommer vara väl till hands när marknaden senare bli 
konkurrensutsatt. De har på så sätt etablerat butiker som konsumenterna får ett 
förhållande till, vilket gör att när andra aktörer släpps in på marknaden har 
apotekets redan hunnit arbeta upp en stark ställning för sina butiker i skydd av sitt 
monopol, vilket gör de svårare för de nya företagen att hävda sig. Frågan är om 
detta kan betraktas som att apoteket, i strid med artikel 82 i EG-fördraget/19 § 
KL, begränsar marknaden till nackdel för konsumenterna. Om utgången skulle bli 
att andra butiker har svårt att få igång en väl fungerande verksamhet på området 
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innebär ju det att marknaden blivit begränsad, och detta till konsumenternas 
nackdel eftersom den ineffektiva konkurrensen exempelvis inte pressar ner 
priserna på det sätt som annars skulle ha skett.  
 
Å andra sidan är det svårt att säga att apoteket har begränsat marknaden till 
konsumenternas nackdel eftersom kunderna ändå har ett val. Apoteket har ju inte 
nekat kunderna att välja något annat alternativ, således har de inte direkt begränsat 
marknaden. Avgörande i frågan blir nog syftet med Apotekets strategi att öppna 
dessa butiker. Om deras mening med denna åtgärd har varit att just begränsa 
konkurrensen på området enligt ovan, kan det nog bli misstanke om 
konkurrensbegränsande förfarande. Detta innebär ju nämligen att bolaget har 
utnyttjat sin dominerande ställning till att eliminera framtida konkurrenter från 
marknaden. Detta har begränsat marknaden då den hindrats att expandera, vilket 
leder till minskad konkurrens och apoteket har således agerat otillåtet. 
 
Om däremot dessa butiker öppnats helt utan det syfte som ovan föreslogs, är det 
svårt att tänka att någon bedömning skulle leda till att apoteket bli dömda för att 
missbruka sin ställning. Om de etablerat shoparna utan tanke på den kommande 
avregleringen tyder inte mycket på att bolaget gjort något otillåtet. Att dessa 
butiker sedan begränsar konkurrensen enligt ovan är ju bara av den anledningen 
att de arbetat upp ett gott rykte. Apoteket kan inte i den situationen rå för att de 
nya aktörerna får svårt att komma i kapp, vilket talar emot att de faktiskt 
missbrukat sin ställning. Visserligen är ett konkurrensbegränsande syfte inget krav 
vid en missbruksbedömning, men att titta på detta tyder ändå på hur apoteket 
handskas med sin dominerande ställning. Att analysera syftet kan därför i 
praktiken få betydelse. Det faktum att butikerna öppnats så pass långt innan 
avregleringen är aktuell, och innan man ens vet om och i vilket utförande den 
kommer komma till stånd, talar för att apotekets syfte inte varit att begränsa 
konkurrensen efter avvecklingen. Detta tillsammans med att Lindgren på apoteket 
påpekat att dessa åtgärder var planerade att genomföras i vilket fall som helst, 
talar för en bedömning till Apotekets fördel i detta fall. 
 

6.1.2 E-handeln 
 
E-handeln är ett annat exempel på en sådan verksamhet som apoteket kan hinna få 
försprång med gentemot de nya aktörerna. Apoteket har haft god tid på sig att 
lansera den här tjänsten, och ligger således i framkant när de nya aktörerna 
kommer in i bilden. De nya företagarna har antagligen inte hunnit arbeta upp en 
sådan kapacitet att de kan införa e-handel från början. Även i detta fall har 
apoteket alltså redan konkurrensfördelar sedan innan. Dock är det tveksamt om 
dessa fördelar är så stora att de kommer att begränsa konkurrensen på ett otillåtet 
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sätt. Antagligen inte eftersom e-handeln inte är en lika stor del av verksamheten 
som den vanliga butiksförsäljningen. Apotekets konkurrensfördelar kommer 
därför i detta fall inte att spela en lika betydande roll som i fallet med Apoteket 
Shop och risken för att marknaden ska begränsas i samma utsträckning är inte 
överhängande. Med andra ord är det inte sannolikt att apoteket gjort sig skyldiga 
till någon konkurrensbegränsande åtgärd i och med införandet av e-handel. Än en 
gång talar dessutom det faktum att denna åtgärd skulle ha införts även utan en 
eventuell avreglering till fördel för apoteket, eftersom deras syfte med e-handeln 
således inte har varit att begränsa någon konkurrens. 
 

6.1.3 Partihandeln 
 
Om Apoteket skulle inleda en sådan partihandel som nämns ovan skulle 
konkurrensen kunna komma att ta skada längre fram. Eftersom det kan leda till att 
Apoteket blir dominerande inom såväl detaljistledet som partihandelsledet skulle 
konkurrensen begränsas avsevärt. På detta sätt utnyttjar de sin dominerande 
ställning till att oskadliggöra sina framtida konkurrenter. Detta skulle likt ovan 
kunna falla under den andra punkten i de aktuella lagrummen, det vill säga att 
apoteket begränsar marknaden till nackdel för konsumenterna. Eftersom apoteket 
använder sig av sin dominerande ställning och knyter dessa leverantörer till sig, 
kommer de att ha väldiga konkurrensfördelar vilket kommer att begränsa 
konkurrensen betydligt. Apoteket får på detta sätt åtnjuta väldiga fördelar i och 
med dessa effektivitetsvinster som konkurrenterna inte får en chans att utnyttja. 
Detta talar för att om Apoteket skulle införa sådan vertikal integration finns risk 
att de kan dömas för missbruk av sin dominerande ställning.  
 
Vad som däremot talar för Apoteket i denna situation är att bedömningen inte 
borde vara lika hård eftersom det handlar om vertikal integration och inte 
horisontell. Detta kan kanske göra att den konkurrensbegränsande effekten inte 
bedöms som lika stor. Dock bör det faktum att apoteket haft eller har (beroende på 
när åtgärden genomförs) en monopolställning göra det svårare för apoteket att 
rättfärdiga sin handling. Som vi ovan sett brukar ju bedömningarna bli hårdare 
ifall företaget i fråga är eller har varit monopoliserade. Detta resulterar i att det 
förfarande som Apoteket genomför kommer att ses som en allvarligare företeelse, 
eftersom deras ställning gör att de negativa konsekvenserna på marknaden blir än 
mer kännbara. Således kan man tänka sig att det faktum att apoteket har en så pass 
stark marknadsställning gör att deras avtal om vertikal integration som resulterar i 
att marknaden begränsas i sin effektivitet, gör att apoteket i detta fall kan riskera 
att dömas för otillåtet förfarande. 
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6.1.4 Underprissättningen 
 
I det fall apoteket initialt kommer att underprissätta sina varor när avregleringen 
gått igenom kan de ligga illa till om en konkurrensbedömning kommer till stånd. 
Detta eftersom en underprissättnings främsta syfte är att få konkurrenterna att 
lämna marknaden. Det är svårt att hävda att åtgärden försökte uppnå något annat 
än detta. När marknaden släpps fri har Apoteket som sagt tack vare sin starka 
ställning och med sin sedan tidigare upparbetade stabilitet i verksamheten en 
möjlighet att under en kortare period sätta väldigt låga priser på sina varor. Detta 
kommer att få förödande konsekvenser för de nya företagarna som inte kommer 
att ha råd att matcha apotekets strategi. Uppenbarligen leder Apotekets åtgärder 
till en betydande begränsning av konkurrensen vilket än en gång begränsar 
marknadens kapacitet. Eftersom anledningen till att Apoteket kan göra på detta 
viset är att de innehar sin dominerande ställning kommer det inte att tas lätt på 
detta förfarande. Summan är att de har en dominerande ställning som de använder 
för att eliminera konkurrensen, vilket måste anses som ett konkurrensbegränsande 
förfarande. I detta sammanhang kan Apoteket sannolikt bli dömda för missbruk av 
dominerande ställning. 
 
Om de dessutom finansierar underprissättningen med intäkter från den 
konkurrensskyddade verksamheten (se nedan angående korssubventionering) är 
det möjligt att förfarandet ses som än mer allvarligt. Då kan det ses som att 
Apoteket har förfarit med två otillåtna handlingar kombinerade på en och samma 
gång. 
 

6.1.5 Korssubventioneringen 
 
Att Apoteket kan överföra resurser från den konkurrensskyddade verksamheten 
till den nya marknaden där det råder konkurrens ger dem ett försprång i och med 
att de exempelvis kan finansiera marknadsföringsåtgärder med medel ifrån den 
förstnämnda marknaden. Detta förhållande gör att Apoteket även i detta fall 
kommer att få konkurrensfördelar vilket än en gång kan snedvrida konkurrensen 
på den konkurrensutsatta marknaden. Med andra ord har de i denna situation 
utnyttjat sin dominerande ställning till att tillskansa sig fördelar som de andra 
konkurrenterna inte har, och således snedvridit konkurrensen. Detta förfarande 
skulle kunna leda till en missbruksbedömning som inte är till Apotekets fördel. 
 
Å andra sidan om en utredning visar att Apoteket genom sin korssubventionering 
inte i själva verket får så betydande fördelar gentemot konkurrenterna, kan 
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missbruksbedömningen få en annan utgång. Efter avregleringen kommer troligen 
exempelvis ICA-butiker att sälja receptfria läkemedel, och även dessa har ju flera 
olika slags verksamhet. Detta innebär ju att även dessa butiker eventuellt kommer 
att omfördela resurser från till exempel sin livsmedelsförsäljning till 
läkemedelsförsäljningen. I detta fall har ju dessa butiker liknande förutsättningar 
som Apoteket att finansiera läkemedelsverksamheten. Om detta skulle vara fallet 
innebär det att apotekets korssubventionering inte kommer att påverka 
konkurrensen i samma utsträckning eftersom deras konkurrensfördelar då inte blir 
lika kännbara. Med dessa förutsättningar har Apoteket således inte begränsat 
konkurrensen till kännbar nackdel för konsumenterna i och med sitt agerande, och 
en bedömning kommer antagligen inte att leda fram till att ett otillåtet förfarande 
konstateras. 
 

6.1.6 Köparmakten 
 
Det faktum att Apoteket har en så stark ställning på marknaden att säljare och 
leverantörer är beroende av dem som kunder är inte till fördel för konkurrensen. 
Detta innebär ju som nämnts ovan att Apoteket kan förhandla fram avtal som 
gynnar deras egen verksamhet, men som inte är särskilt förmånligt för motparten i 
fråga. På så sätt utnyttjar de deras starka ställning och motpartens 
beroendesituation till att förhandla fram avtal som gynnar dem själva på ett sätt 
som inte är baserat på en ömsesidig vilja från båda parter. Sådana avtalsvillkor 
kan ses som oskäliga och är inte tillåtna enligt de lagrum som här diskuteras. I 
detta fall har Apoteket sålunda utnyttjat sin dominerande ställning till att påtvinga 
en motpart oskäliga inköpsvillkor, och det finns stor risk att detta kommer att 
bedömas som missbruk. 

 

6.2 Slutsatser 

 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som skulle kunna leda till att 
Apoteket bedöms för missbruk av dominerande ställning, i och med de åtgärder 
de har möjlighet att genomföra inför eller efter avvecklingen av det svenska 
apoteksmonopolet, för att hävda sig på den nya konkurrensutsatta marknaden. 
Som vi ser ovan verkar det finnas en del åtgärder som kan göra att Apoteket döms 
för missbruk av dominerande ställning. Som konstaterats kommer också de att 
bedömas hårdare än många andra eftersom de innehar sin ställning på grund av ett 
monopol. Även om så är fallet har vi i undersökningen ovan sett att det inte är 
självklart att deras åtgärder, även om de kan begränsa konkurrensen, kommer att 
betraktas som otillåtna. Enligt den bedömning som kunnats göras här med den 
knappa information som finns om omständigheterna, har det visat sig att riskerna 
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för att bli fälld ser ut att vara större i några av de ovannämnda situationerna. De 
åtgärder som således skulle kunna leda till att Apoteket döms för missbruk av sin 
dominerande ställning är införandet at partihandel, underprissättning av sina varor 
samt att de utnyttjar sin köparmakt vid förhandlingar av avtal. I dessa fall har 
risken varit som mest överhängande för att Apoteket ska begränsa konkurrensen 
på marknaden när den efter avvecklingen kommer att konkurrensutsättas. 
 
I en sådan situation som uppstår på marknaden i och med en avreglering av ett 
monopol, finns det alltså vissa situationer som kan försätta monopolinnehavaren i 
ett läge där deras agerande bedöms som otillåtet. I Apotekets fall verkar den 
risken inte vara allt för stor. Särskilt eftersom det i dagsläget inte ser ut som att 
Apoteket planerat att genomföra någon av de tre mest kritiska åtgärderna. Jag har 
visserligen inte kunnat ta del av den fullständiga informationen angående 
Apotekets planerade åtgärder, men av det som kommit fram ser det ut som att 
bolaget inte har några storslagna planer på att förändra sin verksamhet inför 
avvecklingen. Detta gör att det mesta tyder på att Apoteket inte kommer att agera 
på ett sätt som strider mot EG-rätten eller KL när avvecklingen trätt i kraft. 
 
Anledningen till att det ser ut som att Apoteket inte kommer att hamna i några 
situationer som kan leda till missbruk kan vara att de helt enkelt inte behöver ta 
till några drastiska åtgärder, eftersom läkemedelsmarknaden är svår att ta sig in på 
då det krävs mycket resurser i form av forskning och utveckling. Detta gör att 
Apoteket kan lita på sin starka ställning på marknaden ett bra tag framöver, och 
kan därmed undvika situationer som kan anses som missbruk. Detta gäller särskilt 
om den receptbelagda delen av marknaden förblir monopoliserad. I sådana fall 
kan Apoteket tryggt behålla sin dominerande ställning på denna marknad, vilket 
förhoppningsvis kan ”smitta av sig” på deras ställning vad gäller den 
konkurrensutsatta verksamheten. 
 
Sammanfattningsvis finns det onekligen åtgärder, som när de vidtas av en tidigare 
monopolist, kommer att betraktas som missbruk av dominerande ställning. I 
Apotekets fall verkar det i dagsläget dock inte som att risken för att det ska ske är 
överhängande. 
 
Vad gäller andra marknader som ska avregleras kan den tidigare monopolisten 
kanske drabbas hårdare. I fallet med Apoteket skyddades de av de naturliga 
inträdeshinder som finns på läkemedelsmarknaden. På andra marknader kan den 
tidigare monopolisten eventuellt behöva jobba hårdare för att behålla sin 
lönsamma ställning. Detta gör att de företagen försätter sig i fler situationer som 
kan komma att bedömas som otillåtna. 
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Intressant att studera vidare på detta område hade varit att om ett par år se efter 
hur Apoteket klarade sig på marknaden efter konkurrensutsättningen. Vidtog de 
några otillåtna åtgärder som de blev dömda för? Detta kan vara av intresse för att 
se hur väl en avreglering i Sverige fungerar, vilket kan vara betydelsefullt inför 
andra eventuella avregleringar.  
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