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Sammanfattning 

Titel: Strategiska förändringar vid avreglering – Fallstudie på Apoteket AB 

Författare: Ann-Sofie Stålebeck, Lisa Sakharnykh 
Handledare: Jennie Blomqvist, Katrin Franander 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Syftet med studien är att se om och i så fall hur Apoteket ABs strategier förändras när 
en avreglering sker. Genom att studera finansiellt-, kund-, process-, samt förnyelse- och 
utvecklingsperspektiv i en strategikarta hoppas vi kunna upptäcka och se strategiska 
förändringar, vilka med stöd av andra teorier kan kopplas till avregleringen. Eventuella 
strategiska förändringar lyfts fram i analysen för att upplysa och öka förståelsen för vilken 
inverkan konkurrens har på företags strategiska agerande. 

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt angreppssätt. Empirin innefattar 
såväl sekundär- som primärdata i form av bland annat intervjuer och årsredovisningar. 

Slutsatser: Apoteket ABs strategier har sedan avregleringen förändrats på så sätt att 
kostnadsreducering samt ökad kommunikation inom såväl utom företaget har blivit allt mer 
viktigt. Andra strategiska förändringar som upptäckts är breddning av sortiment, IT-
utveckling samt införande av ny varuförsörjning och franchise. Mycket talar för att Apoteket 
AB dessutom bär med sig vissa konkurrensfördelar såsom gott rykte och ett välkänt 
varumärke. 

Abstract 

Title: Strategic changes at deregulation – Case Study on Apoteket AB 
Authors: Ann-Sofie Stålebeck, Lisa Sakharnykh 

Supervisor: Jennie Blomqvist, Katrin Franander 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
Purpose: The purpose of the study is to see whether and if so how Apoteket strategies change 
when a deregulation occurs. By studying the financial, customer, process, and renewal and 
development perspectives in a strategy map, we hope to see and explore strategic changes, 
which with the support of other theories can be linked to the deregulation. Any strategic 
changes are highlighted in the analysis to inform and raise awareness of the impact of 
competition on the company's strategic actions. 
Method: The study is a qualitative case study with an abductive approach. The empirical data 
includes both secondary and primary data in form of interviews and reports for instance. 
Results: Apoteket AB strategies have since the deregulation changed in ways like cost 
reduction and increased communication, both inside and outside the company has become 
increasingly important. Other strategic changes detected are the widening of the product 
range, IT development and implementation of new supply chain and franchise. There are 
many indications that Apoteket AB also carries certain competitive advantages such as good 
reputation and brand recognition.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Monopol, det vill säga en marknad där det enbart finns en försäljare1 är ingen ny företeelse. 
Redan i antikens Grekland skaffade filosofen Thales sig kontroll över så gott som alla 
olivpressarna efter en mycket bra skörd. Många kungar har också genom åren beviljat 
monopolistiska rättigheter till speciellt utvalda.2 I Sverige var till exempel banketableringen 
ända fram till mitten av 1860-talet i princip ett monopol då enbart ett fåtal beviljades bedriva 
bankrörelse. Detta berodde på att starka grupper inom riksdagen ville bibehålla konkurrensen 
på en så låg nivå som möjligt.3 Även postmarknaden har innehaft en monopolistisk ställning 
under mycket lång tid och deras ställning skyddades via lag. År 1685 satte man till och med in 
åtgärder för att stoppa utländska konkurrenter. De som beblandade sig med illegal 
postutdelning riskerade löneavdrag, avsked eller till och med fysiska straff vid upprepade 
förseelser.4 Det finns fler exempel på monopol som sträcker sig långt tillbaka i tiden som 
exempelvis tobaksmonopolet. 
 
Efter en tid som kantats av många monopol tog så konkurrensen äntligen fart vilket skedde 
efter industrialiseringen under andra halvan av 1800-talet. En anledning var att 
transportkostnaderna minskade då man numera kunde använda sig av ångfartyg och järnväg 
som transportmedel. Detta innebar att företag mötte större konkurrens från såväl nationellt 
som internationellt håll. Många företag upplevde förändringen som skrämmande och kände 
sig hotade när antalet aktörer ökade snabbt. I ett försök att motverka den globala 
konkurrensen ville inhemska företag därför skapa tullar och samarbeten i form av 
kartellbildningar. Till slut fick dock kartellbildningarna motsatt effekt, mycket tack vare den 
monopolistiska prissättningen, då den första moderna konkurrenslagen stiftades 1890 i USA. 5 
Nu ansåg man inte längre att företagen själva klarade av att upprätta konkurrens utan att 
lagstiftning var nödvändigt. Konkurrenslagen har fungerat som förebild för många andra 
länder. I Sverige infördes första lagen med liknande ändamål 1925. Den möjliggjorde för 
myndigheterna att undersöka de företag som hade dominerande ställning som eventuellt 
kunde bero på monopol eller sammanslagning mellan företag. Flera lagar har följt i dess spår.6  
 
Trots att man började ifrågasätta monopol genom lagstiftning 1925 reglerades ändå flera 
branscher till att bli monopol såsom apotek, jordbruk och taxirörelsen. En anledning var 
sociala avseenden som att säkerhetsställa kvaliteten och minska skadlig konsumtion av vissa 
varor, som exempelvis tobak och alkohol. En annan att man ville se till att producenterna inte 
skulle behöva stå inför en alltför stor konkurrens. Tendensen att upprätta monopolistiska 
marknader har dock vänt då man i ett led att förbättra den ekonomiska tillväxten valt att 
avreglera och öppna upp marknader för konkurrens.7 Därför har många avregleringar skett de 
två senaste decennierna. År 1992 avreglerades inrikes flyget, 1993 konkurrensutsattes det 
fasta telefonnätet och postmarknaden. Elmarknaden öppnades upp 1996 varpå det följde en 
ganska lång period då inga nya avregleringar skedde. År 2009 var det dock dags igen då 

                                                
1 Ljung, Nilsson och Olsson (2007) 
2 Perloff (2008) 
3 Ögren (2009) 
4 Fryckland (1993) 
5 Hultkrantz och Söderström (2011) 
6 Konkurrensverket (2012) 
7 Hultkrantz och Söderström (2011) 
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apotekets monopol avskaffades följt av bilprovningen året därpå.8 Även Luftfartsverket blev 
konkurrentutsatt år 2010.9 Det finns många fler exempel där avregleringar skett och fler lär 
det bli. Redan i år har den nya kollektivtrafiklagen trätt i kraft som innebär att 
kollektivtrafikföretag fritt får upprätta kommersiell kollektivtrafik.10 
 
Avsikten med avregleringarna är att öka konkurrensen, vilket leder till högre produktivitet 
som i sin tur gynnar konsumenter och företag då kvaliteten ökar och priserna pressas. 
Konkurrensen skall främja den ekonomiska tillväxten genom ökad sysselsättning i form av 
nya produkter och tjänster men även skapa nya branscher.11 Dessa fördelar framgår också i 
Konkurrensverkets konkurrensnytt som har studerat en konkurrensrapport från Europeiska 
kommissionen. I rapporten beskrivs konsumenterna som vinnare när konkurrensen fungerar 
då företagen i försök att locka till sig kunder erbjuder lägre priser, bättre kvalitet eller bättre 
service. Även på lång sikt gynnas konsumenterna då företagen i avsikt att övervinna sina 
konkurrenter satsar på innovationer och effektiviseringar i tillverkningen.12 
 
Avregleringar må innebära fördelar för konsumenterna men man kan inte låta bli att undra 
vad som händer med de företag som går från att ha innehaft en monopolistisk ställning till att 
vara verksamma på en konkurrensutsatt marknad. På vilket sätt påverkas deras organisation? 
Som ensam aktör prioriterades kanske helt andra områden än vad som krävs för företag som 
måste konkurrera om kunder och marknadsandelar. Ekonomistyrningen kan vara ett viktigt 
verktyg när man tar sig an den nya konkurrensutsatta marknaden då den påverkar 
organisationens konkurrenskraft. Detta genom sin effekt på chefers och medarbetares 
tankesätt och agerande. Den viktigaste fördelen med ekonomistyrningen är att den skapar 
förutsättningar och motivation att frambringa strategiska och ekonomiskt fördelaktiga beslut. 
Att ekonomistyrningen kan vara ett mycket viktigt stöd när man formar strategier 
uppmärksammades framför allt under 1990-talet då ekonomistyrningen gavs en mer 
framträdande roll. Begreppet utvidgades också till att omfatta även verksamhetsnära och icke 
finansiell information. Det balanserade styrkortet med fokus på organisationens strategier i 
form av finansiella och ickefinansiella mått fick 1992 med hjälp av Kaplan och Norton sitt 
stora genombrott.13 
 
Att styra en organisation med många anställda inom flera olika enheter är ingen lätt uppgift. 
En affärsidé som gäller för hela organisationen ska formuleras. Strategier för produktion, 
marknadsföring, rekrytering och finansiering ska utformas och genomföras.14 Dessa strategier 
ska sedan överföras till företagets anställda så att alla strävar mot samma mål då det är mycket 
viktigt att företaget har en övertygande strategi som genomsyrar hela organisationen för att 
lyckas på marknaden. Undantag finns dock om företaget har så gynnsamma förhållanden att 
en strategi upplevs onödig.15 När företaget innehar en monopolistisk ställning är kanske 
behovet av en strategisk inriktning inte lika framträdande som om det rådde fri konkurrens då 
konkurrensutsättningen nödvändiggör strategier. En avreglering kan därför innebära en stor 
omställning för företaget. Att plötsligt befinna sig på en konkurrensutsatt marknad ökar vikten 
av en god styrning och ett bra strategiskt tänkande. För att lyckas på en konkurrensutsatt 
marknad behöver man förutom strategier även strategiska konkurrensfördelar. För att skapa 
                                                
8 Hultkrantz och Söderström (2011) 
9 Luftfartsverket (2010) 
10 Svensk författningssamling (2010) 
11 Näringsdepartementet (2010) 
12 Konkurrensverket (2001) 
13 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
14 Bergstrand (2003) 
15 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
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uthållig konkurrenskraft är det viktigt att företaget har en tydlig idé om hur resurser skall 
användas för att producera varor och tjänster, därmed är det viktigt att företag är medvetna om 
den marknad de agerar på men även att de arbetar med sina strategier.16 En konkurrensfördel 
skall ha ett värde, den bör vara sällsynt, svår att kopiera och byta ut. Det är viktigt att förstå 
sina konkurrensfördelar för att kunna bevara dem.17 
 
Ordet strategi har under sin tid utvecklats och används idag i flera sammanhang, 
ursprungligen har ordet tillämpats i samband med krigsföring. Definitionen strategi inom 
ekonomistyrningen är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för att nå sina mål på ett 
medvetet och konsekvent sätt över en tidsperiod. Företagets mål och strategier ansågs länge 
vara en exklusiv angelägenhet för de som arbetade på toppen av organisationen men allt 
eftersom har man insett att chefer och medarbetare har mycket att tillföra. Ofta är det de som 
arbetar nära kunder och leverantörer och på så vis innehar stort kunnande. Det är också en bra 
förutsättning för att strategisk kongruens ska råda, det vill säga att man har en klar strategisk 
inriktning som alla inom hela koncernen är väl medvetna om och stävar efter att följa. För att 
uppnå detta använder företagen sig ofta av olika styrkort. Vanliga exempel är att man 
upprättar balanserade styrkort (BSC) eller strategikartor. De används för att förbättra 
företagets nuvarande strategier eller för att konstruera helt nya.18 Genom att fokusera på olika 
områden såsom kundperspektivet, det finansiella perspektivet, processperspektivet samt 
förnyelse- och utvecklingsperspektivet lyckas man omfatta alla tidsperspektiv. Det förflutna, 
nuet och framtiden vävs samman och ger balans.19 
 
Trenden att avreglera monopolistiska marknader är högaktuellt då konkurrenspolitikens 
uppgift är att vidta konkurrensfrämjande åtgärder som skapar positiva samhällsekonomiska 
effekter.20 Även från EU:s håll kommer påtryckningar. Som medlem i EU finns 
konkurrensfrämjande regler att rätta sig efter. Fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och 
personer/arbetskraft samt frihet för företag att etablera sig i andra medlemsländer råder på den 
inre marknaden vilket kan vara svårt att förena med reglerade monopol.21 Påtryckningar 
innebär att många monopolistiska organisationer har genomgått en avreglering med alla de 
förändringar en sådan process innebär såsom dess effekt på företagens strategier och styrning. 
Avregleringarna tvingar företagen att se över sina strategier och styrning för att skapa 
konkurrenskraft på den nya marknaden, detta är en ny utmaning som de tidigare 
monopolisterna ställs inför och som kan skapa många problem. Företagens sätt att strategiskt 
hantera en avreglering kan även vara intressant ur ett icke monopolistiskt synsätt då många 
företag befinner sig i en situation där konkurrensen plötsligt förändras. Det kan handla om ett 
patent 22 som går ut eller att man förflyttar sitt företag från en mindre ort till en större där 
konkurrensen är betydligt intensivare. En studie om avregleringens strategiska effekter kan 
därmed ge en bra inblick i ekonomistyrningens betydelse samt bidra med användbar 
information till många företag och företagare som av någon anledning hamnar i en ny 
konkurrenssituation. 
 

                                                
16 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
17 Barney (1991) 
18 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
19 Johanson och Skoog (2007) 
20 Näringsdepartementet (2010) 
21 Apoteket AB (2009) 
22 Hultkrantz och Söderström (2011) 
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1.1.1 Frågeställning 
 

 
 
Frågan vi valt kommer att besvaras med hjälp av en strategikarta där strategier identifieras. 
Strategikartan med dess innehåll studeras och jämförs före respektive efter avregleringen, för 
att upptäcka tendenser till strategiska förändringar. Förutom att endast analysera strategier 
kommer det att finnas en koppling till avregleringen där Apoteket AB är vår aktör på den 
numera avreglerade marknaden. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att se om och i så fall hur Apoteket ABs strategier förändras när en 
avreglering sker. Genom att studera finansiellt-, kund-, process-, samt förnyelse- och 
utvecklingsperspektivet i en strategikarta hoppas vi kunna upptäcka och se strategiska 
förändringar, vilka med stöd av andra teorier kan kopplas till avregleringen. Eventuella 
strategiska förändringar lyfts fram i analysen för att upplysa och öka förståelsen för vilken 
inverkan konkurrens har på företags strategiska agerande. 
  

Förändras ett företags strategier när deras 
monopolistiska ställning försvinner vid en avreglering 

och i så fall hur? 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilket angreppssätt och vilken metod som använts. Flera begrepp 
såsom primärdata, sekundärdata, reliabilitet, validitet, deduktion och induktion skildras för 
att klargöra de ställningstaganden som gjorts i studien. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

2.1 Val av ansats 
Den ursprungliga tanken var att göra en studie där vi hade kunnat dra generella slutsatser 
genom att studera strategier för företag som tidigare varit monopolister och innehaft en 
monopolistisk ställning men som sedan blivit konkurrensutsatta och numera befinner sig på 
en marknad där fri konkurrens råder. En sådan studie hade dock varit mycket omfattande att 
göra och vi har därmed valt att avgränsa oss till ett företag. Inom denna kategori har vi valt att 
slutligen studera Apoteket AB, som genomgått denna förändring nyligen. Apotekets strategier 
kommer att studeras under tidsperioden 2007-2011, det vill säga med fokus på de två år som 
föregick avregleringen samt de två år som passerat efter avregleringen. Studien är gjord 
utifrån ett koncernperspektiv där övergripande strategiska förändringar skillras. 
 
En strategikarta kan på ett överskådligt sätt synliggöra sådana strategiska förändringar och är 
därmed ett bra hjälpmedel för att uppnå studiens syfte. Med hjälp av den kan vi på ett enkelt 
och tydligt sätt strukturera upp vilka områden som verkar prioriterade och inte, samt om den 
uppdelningen har förändrats i och med avregleringen. Utifrån strategikartan önskar vi därmed 
identifiera apotekets strategier. I och med det upprättas en strategikarta för såväl före som 
efter avregleringen som sedan studeras för att hitta eventuella förändrade strategier. De 
förändrade strategierna styrks med de förändringar som uppkommer vid 
konkurrensutsättning/avreglering. Då informationen om strategikartor är begränsad har vi 
även valt att använda oss av material om balanserade styrkort. Detta skapar dock inga 
problem då det framgår av litteratur att dessa områden är likvärdiga och därmed är förenliga 
med varandra. 

2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod handlar om att skapa förståelse, inte förklarande, av det som studeras i 
helhet och denna metod använder datainsamling i liten utsträckning. Vid kvantitativ metod 
använder man däremot datainsamling i form av statistik, matematik samt aritmetiska formler i 
stor utsträckning och det finns relativt tydliga principer för hur en undersökning skall 
genomföras.23 Då det kvalitativa angreppssättets främsta syfte är att förstå innebörden av en 
viss upplevelse eller händelse 24 passar den vår studie väl. Vi har därmed valt att tillämpa 
kvalitativ metod för vår studie på grund av att det är den mest lämpliga metoden när vi vill 
undersöka hur strategin förändras då företag går från att haft monopol till att blir 
konkurrensutsatta. Visst statistiskt material kommer dock att förekomma då exempelvis 
jämförelse av omsättning, marknadsandelar och kundnöjdhet kommer att ske. 

2.3 Abduktion som angreppssätt 
Enligt Andersen finns det två olika tillvägagångssätt för att producera kunskap och dra 
vetenskapliga slutsatser, dessa är deduktion och induktion. Deduktion står för bevisföring, 
vilket innebär att man utgår från principer för att dra slutsatser för enskilda händelser det vill 
                                                
23 Andersen (1998) 
24 Merriam (1994) 
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säga från teori till empiri. Induktion står för upptäckarens väg där man utgår från händelser 
för att finna ett gemensamt samband för flera händelser det vill säga från empiri till teori.25 
Det finns med andra ord ingen tidigare teori. Angreppssättet för vår studie är därmed 
induktion enligt Andersen då det inte finns någon teori om hur strategier förändras för företag 
vid avreglering dock kommer vi utgå från en händelse, Apotekets strategiska förändringar. 
 
Ett annat möjligt angreppssätt är abduktion enligt Alvesson vilket är den metod som ofta 
används vid fallstudier. Det är en blandning mellan deduktion och induktion och avser att 
enskilda fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som att det vore så generellt 
för alla händelser. Dock är det önskvärt att tolkningens styrks med nya fall. 
Tillvägagångssättet är att utveckla det empiriska materialet med hjälp av teori, detta skiljer sig 
på så sätt från andra angreppssätt då det förespråkar förståelse.26 Abduktion är således det 
fastställda angreppssättet för vår fallstudie på strategiska förändringar vid avreglering då vi 
önskar dra generella slutsatser för Apoteket AB utifrån vår valda frågeställning. 

2.4 Fallstudie 
Det finns flera användbara forskningsstrategier såsom experiment, surveyundersökning och 
fallstudie. De har alla sina för- och nackdelar vilket beror på problemformuleringen, 
forskarens kontroll över det konkreta beteende som studeras och huruvida fokus avser 
historiska företeelser eller nuvarande faktorer.27 Vidare finns två vägar, experimentell och 
icke-experimentell. Experimentell forskning innebär att forskaren har kontroll över stora delar 
av situationen och kan påverka de variabler som är intressanta. Då vi inte har någon sådan 
kontroll över de förhållanden vi avser studera, utan istället strävar efter att beskriva 
strategiska förändringar, bör den metoden inte användas. Vi måste istället använda oss av 
deskriptiv forskning det vill säga en icke-experimentell studie. En serveyundersökning där 
man vanligtvis mäter ett litet antal variabler fast med stöd av många undersökningsenheter är 
inte heller något bra alternativ för oss utan passar bättre när man exempelvis utför 
opinionsundersökningar.28 
 
En fallstudie är en undersökning av en speciell företeelse såsom ett program, ett skeende eller 
en händelse.29 Fallstudien är en bra forskningsstrategi när man önskar följa en händelse över 
tid exempelvis vill ta reda på hur en kommun hanterar följderna av att den största 
arbetsgivaren avslutar sin verksamhet. Då vår avsikt också är att studera följderna av en 
händelse under en viss tidsperiod, det vill säga vad som händer med ett företags strategier när 
de efter en avreglering blir av med sin monopolistiska ställning, är fallstudien ett bra val för 
vår studie. Hur och varför frågor som studiens problemformulering bygger på är ofta av 
förklarande art och är därför vanliga vid fallstudier vilket utgör ännu en anledning till att 
använda fallstudien som forskningsstrategi.30 
 
Fallstudien passar med andra ord vår typ av studie mycket bra och stämmer väl överens med 
Yins beskrivning som säger att: 
 

                                                
25 Andersen (1998), Alvesson (2008) 
26 Alvesson (2008) 
27 Yin (2007) 
28 Merriam (1994) 
29 Merriam (1994) 
30 Yin (2007) 
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”Generellt sett är fallstudien den metod som föredras då frågor om ”hur” eller ”varför” 
ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på 
aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang.”31 
 
Studiens utgångspunkt är därför att göra en enskild fallstudie då vi valt att enbart undersöka 
en enhet det vill säga Apoteket AB.32 Vi har valt att utgå från ett holistiskt synsätt då vi vill få 
fram en helhetsbild. Genom att förstå helheten kan vi förstå en del av den i vårt fall innebär 
det att förstå strategier för att se förändringen.33 
 
Den information som krävs för att genomföra en fallstudie kan hänföras från flera olika källor. 
Yin beskriver sex stycken vilka är intervjuer, personliga eller informella anteckningar, 
formella skriftliga källor exempelvis arkivmaterial, deltagande observationer, direkt 
observationer och artefakter. För att förbättra validiteten och reliabiliteten i informationen 
som fallstudien innehåller kan man använda sig av vissa principer. En princip är att man bör 
använda sig av flera olika informationskällor och inte enbart förlita sig till en. Vi har i vår 
studie använt oss av åtskilliga skriftliga källor såsom rapporter, artiklar, årsredovisningar och 
en mängd boklitteratur författad av olika skribenter för att öka tillförlitligheten. Detta med 
vetskap om vikten av att vara kritisk till all dokumentation då den alltid har framställd till en 
viss målgrupp eller med ett specifikt syfte. Vår studie innehåller också intervjuer som gjorts 
med personal på Apoteket AB. Några direkta observationer har inte kunnat genomföras 
framför allt på grund av att avregleringen ligger bakåt i tiden och vi har därmed inte kunnat 
uppleva själva genomförandet. Strategiska förändringar är dessutom något som sker över en 
längre period vilket skulle göra att en observation fordrade en helt annan tidsaspekt än den vi 
hade att tillgå för vår studie. Inte heller några fysiska artefakter såsom ett instrument, en 
maskin, ett verktyg eller andra föremål 34 har varit lämpliga att använda med tanke på 
studieobjektet. 
 
En annan princip är att det är lämpligt att skapa en databas för fallstudien då det är viktigt att 
man organiserar och dokumenterar den information som samlas in. Detta har vi försökt 
tillgodose genom att löpande spara ner versioner av studien där allt material som samlats in 
har lagrats. I ”databasen” återfinns även exempelvis intervjumaterial, länkar och information 
till vissa artiklar och författare. Den tredje och sista principen är att skapa en beviskedja. Det 
innebär att en extern observatör (läsaren av fallstudien) tillåts följa hela studiens 
händelseförlopp ifrån de ursprungliga forskningsfrågorna ända till slutsatserna. De steg som 
under studiens gång har tagits i olika riktningar ska också kunna följas av observatören.35 I 
vårt fall kan handledare, opponenter och examinator ses som observatörer. 

2.5 Primärdata och sekundärdata 
Insamling av rådata går att dela in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är när 
insamlingen av rådata sker av forskaren själv eller medhjälpare till denne medans 
sekundärdata är då insamlingen av rådata skett av andra forskare, personer, institutioner det 
vill säga i andrahand.36 Mycket insamlad data är sekundärdata såsom böcker, vetenskapliga 

                                                
31 Yin (2007) s. 17 
32 Andersen (1998) 
33 Lundahl (1999) 
34 Yin (2007) 
35 Yin (2007) 
36 Andersen (1998) 
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artiklar och årsredovisningar men för att få fram studiens viktiga vinkling av avregleringens 
betydelse krävs även insamling av primärdata i form av intervjuer. 

2.5.1 Empiri - Sekundärdata 
Delar av det empiriska materialet är hämtat från konkurrensverkets hemsida i form av 
rapporter samt från Apotekets årsredovisningar. Då fallstudien avser att studera strategier före 
och efter avregleringen av Apoteket så kommer vi att använda oss av bland annat flera olika 
årsredovisningar under perioden innan och efter avregleringen, vilket utgör sekundärdata i 
empirin. Apotekets årsredovisningar är mycket omfattande och innehåller kommentarer såväl 
som uttalanden från aktuell verkställande direktör. Därmed består inte årsredovisningarna 
enbart av ekonomisk data, utan presenterar även teoretisk fakta om Apoteket såsom strategier. 
Genom att studera ett flertal årsredovisningar innan och efter avregleringen hoppas vi kunna 
få en övergripande bild av Apotekets strategier. Det empiriska materialet kommer att 
implementeras med det teoretiska materialet för att sedan analyseras och dra slutsatser om hur 
strategier förändras för företag efter en avreglering. 

2.5.2 Empiri – Primärdata – Intervju 
Primärdata i empiriavsnittet består av utförda intervjuer. Intervjupersonerna har främst valts 
utifrån deras höga position på företaget då vi har för avsikt att komma åt information om 
strategier på koncernnivå det vill säga som gäller för hela organisationen. Vi har dock gjort en 
intervju med en apotekschef där vi verifierat fakta från årsredovisningarna, då kontakten med 
Apotekets koncernnivå varit begränsad. För att få intervjuerna till stånd har vi varit i kontakt 
med Apotekets huvudkontor och därigenom försökt få kontakt med personer som arbetar med 
strategiska frågor. Det är fyra intervjuer som har genomförts. En med Apotekets ekonomichef 
som arbetat för Apoteket i drygt 20 år och som framförallt besvarat frågor utifrån ett 
ekonomiperspektiv. Den andra intervjun var med chefen för Koncerncontrolling som arbetat 
hos Apoteket i snart 12 år. Hon fick besvara frågor av lite mer övergripande karaktär. Vi har 
också genomfört verifieringar där information som vi har hittat i årsredovisningarna har 
bekräftats men även utökats med nytt material. Denna verifiering har skett, vilket tidigare 
presenterats, via muntlig intervju med en apotekschef hos Apoteket som arbetat i drygt 4 år 
och som tidigare varit verksam som cheffarmacevt sedan år 2003 samt via en strukturerad 
intervju med en strateg på Kompetens- och ledarförsörjning, Koncern HR.  
 
Det finns flera olika typer av tillvägagångssätt man kan använda sig av när man ska utföra en 
intervju. Vi har valt att använda oss av en strukturerad intervju eller kvalitativ intervju som 
det också kallas. Anledningen till detta är bland annat att den är mindre tidskrävande och att 
det har varit mer passande för svarspersonerna. De flesta frågorna har varit öppna det vill säga 
breda med stort svarsutrymme 37 för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 
Många frågor bygger vidare på information vi har införskaffat från årsredovisningarna och 
bakgrundsfakta har därför lagts in för att tydliggöra riktningen på frågan. Vi har också försökt 
formulera dem så tydligt som möjligt samt grupperat dem för att på så vis lättare indikera vår 
avsikt med frågeställningen. Detta för att minska risken för feltolkningar så att vi verkligen får 
svar på de frågor vi ställer och inte på något helt annat. 

                                                
37 Jacobsen (1993) 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten talar om huruvida mätresultaten är pålitliga och exakta eller enbart bero på 
tillfälligheter.38 Det innebär att upprepade mätningar som är genomförda på samma sätt ska ge 
samma resultat även om de är utförda av någon annan person.39 Syftet med detta är att 
eventuella fel och skevheter i undersökningen ska minimeras. En förutsättning är därför att 
man har dokumenterat tillvägagångssättet så noggrant som möjligt.40 Vi har för att uppnå 
reliabilitet noggrant noterat alla resurser vi har använt oss av såväl muntliga som skriftliga. 
Detta gör att man på ett enkelt sätt kan komma åt all information och i kontakt med samma 
personer på nytt. Vidare kan hela studiens framväxt och utveckling följas då alla gjorda 
versioner har sparats ned i en projektmapp. På så vis kan man följa hela tillvägagångssättet 
från början till slut. 
 
Reliabilitet är oberoende av validiteten. Däremot kan validitet inte uppnås utan att 
reliabilitetskravet är uppfyllt.41 Inre validitet handlar om att mäta det man har för avsikt att 
mäta och i vilken omfattning resultatet stämmer överens med verkligheten. Yttre validitet 
talar om huruvida resultaten från undersökningen är generaliserbara det vill säga hur pass 
tillämpliga de är i andra situationer.42 Vi har genom att använda oss av pålitliga källor som är 
kontrollerade av olika myndigheter eller verifierad av lämplig person försökt uppnå validitet i 
vår studie. Genom att jämföra data från olika källor har vi dessutom ökat chanserna för att 
informationen är sannhetsenlig och riktig. Vi har också försökt vara neutrala i vårt urval av 
information och lyft fram såväl positiva som negativa aspekter. Validiteten av intervjuerna har 
vissa begränsningar då bortfall uppstod av respondenter. Då intervjuerna har varit 
strukturerade har vi inte heller haft samma möjlighet att direkt ställa följdfrågor som vid en 
muntlig intervju. Vi har däremot haft möjlighet att ställa strukturerade följdfrågor vid de 
upprepade kontakterna med respondenterna som har skett. 

2.7 Metodkritik 
Det faktum att det finns få direkta teorier om strategiska förändringar vid avreglering har vi 
löst genom att lyfta fram likvärdiga och lämpliga teorier om exempelvis marknadsstrukturens 
stora påverkan på företags mål och agerande, vanliga förändringar vid konkurrensutsättning 
samt tidigare erfarenheter från avregleringar. Detta förstärker teorierna och på så sätt uppfylls 
studiens syfte. 
 
Fler muntliga intervjuer med respondenten på plats hade varit bra då de kan ge viss 
information som andra intervjumetoder inte kan. Respondentens kroppsspråk och 
ansiktsuttryck kan exempelvis ge upplysning om huruvida frågorna är känsliga, ger upphov 
till tveksamhet eller verkar svåra att besvara. De strukturerade intervjuerna som vi främst 
använt oss av har dock även de fördelar såsom att risken för materialbortfall reduceras och att 
respondenten ges mer tid till respons på frågorna vilket kan göra att svaren blir mer korrekta. 
Kanske vet inte respondenten själv alla svar (vilket kan för vissa vara svårt att erkänna) och 
behöver ta hjälp av sina medarbetare. Med skriftliga strukturerade intervjuer har respondenten 
denna möjlighet att kolla upp frågorna. Respondenten ges också flexibiliteten att själv 
disponera sin tid och är inte uppbunden vid ett visst klockslag vilket våra respondenter som 

                                                
38 Andersen (1998) 
39 Graziano & Raulin (2010) 
40 Yin (2007) 
41 Graziano & Raulin (2010) 
42 Merriam (1994) 



Sida 15 av 74 
 

hade ett mycket stressat schema uppskattade. En viktig aspekt vad det gäller intervjuerna var 
dessutom att vi, med anledning av Apotekets storlek och komplexitet, lade mycket tid på att 
läsa in oss på ämnet. Detta gjorde att vi var väl förberedda inför våra intervjuer. 
 
Vid en intervju var det svårt att få utförliga svar på våra frågor avseende Apotekets strategiska 
förändringar vid avregleringen. Detta med anledning av att de inte ville att sådan information 
skulle läcka ut till konkurrenterna. De hänvisade istället till årsredovisningarna och 
meddelade att mer utförlig information än så inte kunde delges. Det man dock ska ha i åtanke 
är att årsredovisningarna är mycket omfattande och innehåller en hel del strategisk 
information vilket gjorde att vi ändå kunde tillhandahålla den information som var viktig för 
studien. Omständigheterna innebär dock att mycket empiriskt materialet kommer ifrån 
Apotekets årsredovisningar. Att årsredovisningarna är trovärdiga styrks av de två verifieringar 
som gjorts samt det faktum att VD:n har ordet i samtliga redovisningar där en beskrivning av 
verksamheten sker. 
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3 Teoretisk referensram 
Följande kapitel inleds med att beskriva avreglering, strategiska val på en avreglerad 
marknad, marknadsstrukturens påverkan, förändringar vid konkurrensutsättning samt hur 
man bör hantera förändringar för konkurrenskraftig framgång. Avslutningsvis definieras 
begreppet strategi varefter strategikartan presenteras med tillhörande fyra perspektiv. 
Finansiellt-, kund-, process-, samt förnyelse- och utvecklingsperspektiv beskrivs därför. 
Tidigare studier presenteras löpande i texten. 
 ___________________________________________________________________________  

3.1 Avreglering 
Det finns två ekonomiska marknadsformer som ofta beskrivs trots att de i praktiken inte är de 
mest förekomna. Det handlar om perfekt konkurrens och monopol.43 
 
För att fullkomlig konkurrens, som Anderson och Ohlsson kallar det, ska råda krävs det att 
vissa villkor ska vara uppfyllda. Ett villkor är att ingen enskild säljare eller köpare av varan 
kan påverka dess pris då priset uppkommer genom samverkan mellan total efterfråga och 
totalt utbud på marknaden. Ett annat villkor är att produkten är likadan oavsett vem som säljer 
den det vill säga den är homogen. Detta gör att köparna är helt indifferenta till de olika 
försäljarna. Vid fullkomlig konkurrens finns inte heller några in- eller utträdeshinder vilket 
innebär att företagen kan obehindrat etablera sig alternativt lämna marknaden. Vidare 
karakteriseras fullkomlig konkurrens av att inga överenskommelser ska förekomma och att 
alla köpare och säljare ska inneha fullständig information om de produkter och priser som 
råder på marknaden.44 
 
När en ensam aktör agerar på en marknad existerar ett monopol. Det finns två huvudsakliga 
anledningar till att monopol uppkommer. Den ena anledningen är att det är mycket billigare 
för ett ensamt bolag att sköta all produktion än vad det är att fördela den till flera bolag det 
vill säga den totala kostnaden för produktionen blir större om det finns mer än en producent 
på marknaden. När sådana skalfördelar föreligger har man ett naturligt monopol. Naturliga 
monopol är vanliga när det krävs stora etableringskostnader eller när tjänsten måste nyttjas på 
plats som till exempel vid järnväg-, el- och telemarknader.45 Karlöf och Lövingsson 
instämmer och beskriver att många reglerade monopol ursprungligen uppstod på grund av att 
teknologin och investeringskostnaderna gjorde konkurrens omöjligt. Området 
telekommunikation ansågs exempelvis länge som ett naturligt monopol men har med hjälp av 
modern teknologi såsom internet blivit attraktivt för nya operatörer.46 Även om en marknad 
inte kan anses ha ett naturligt monopol inom ett större område som exempelvis ett helt land 
kan det ändå finnas flera mindre naturliga monopol inom geografiskt begränsade områden 
såsom kommuner.47 
 
Den andra anledningen till att monopol förekommer är då köparen av produkten/tjänsten bara 
betalar en liten del av den verkliga kostnaden. Konsumenten kommer då att värdera kvaliteten 
mycket högre än ett lågt pris vilket gör att det kan krävas reglering för att inte producenten 
ska utnyttja situationen och ta ut onödigt höga priser. Förutom producenten och konsumenten 

                                                
43 Konkurrensverket (1998) 
44 Anderson & Ohlsson (1999) 
45 Hultkrantz och Söderström (2011) 
46 Karlöf och Lövingsson (2005) 
47 Hultkrantz och Söderström (2011) 
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så är ofta den offentliga sektorn inblandad i de situationerna. Utbildning, vård och omsorg är 
några exempel. Ibland kan priset även behöva regleras åt andra hållet så att inte ett 
dominerade företag kan genom att hålla väldigt låga priser hindrar små och nyetablerade 
företag från att äntra marknaden.48 
 
Att en avreglering sker innebär inte att antalet regler minskar då det många gånger har motsatt 
effekt. Det handlar istället om att marknaden öppnas upp så att fler aktörer får tillgång till den. 
Oftast leder avregleringen till fri konkurrens men det kan också vara så att tillåtna aktörer 
begränsas i antal. Vanligtvis behåller myndigheterna en viss kontroll och ser till att de som 
vill etablera sig på marknaden håller sig till uppsatta kompetens- och säkerhetskrav.49 
 
En viktig anledning till att flera avregleringar skett runtomkring i världen de senaste 
decennierna är att man har insett att konkurrens har stor betydelse för ekonomiskt tillväxt. Vid 
monopol är såväl konsumtion som produktion mindre än vad som är samhällsekonomiskt 
eftersträvansvärt. 50 Karlöf och Lövingsson menar också att det har blivit uppenbart att 
effektiviteten i reglerade branscher är mycket sämre. De sensationella 
produktivitetsförbättringarna som observerats i avreglerade branscher fungerar som tydliga 
bevis för detta.51 Konkurrensverket lyfter i sin rapport Monopolmarknader i förändring fram 
flera fördelar med att öppna upp marknader för konkurrens vilka också styrks internationellt. 
Bland annat nämns konsumenternas ökade valmöjligheter, att arbetsmarknaden för anställda 
vidgas då antalet företag ökar samt att företagens effektivisering av resurshållningen för att 
kunna sänka kostnaderna leder till att de erbjuder bra produkter till låga priser. 
Förutsättningen för detta är dock att konkurrensen verkligen kommer igång. Tidigare 
erfarenheter visar att när nya företag framgångsrikt kunnat utmana det redan etablerade 
företaget som innehaft en monopolsituation så har priset fallit. Så har till exempel skett på 
telemarknaden. Om konkurrensen däremot inte infunnit sig, då den dominerande ställningen 
har bibehållits, har priserna istället ökat vilket exempelvis har skett för persontransporter på 
järnväg. Dessa situationer har ibland krävt ingripande med stöd av konkurrenslagen.52 
 
Marknadsformen monopol kan även ha negativ effekt för den ensamma aktören då det bland 
annat kan leda till att bristande kostnadseffektivitet inom organisationen uppstår. Detta med 
anledning av att det kan finnas svårigheter att utveckla drivkraft att arbeta kostnadseffektivt 
då konkurrens från andra företag saknas. Vidare kan avsaknad av konkurrens ha negativ 
effekt på service, kvalitén och produktförnyelsen. En positiv faktor kan dock vara att ett 
ensamt företag till fullo kan utnyttja de stordrifts- och samproduktionsfördelar som stora 
företag har möjlighet att erhålla.53 Finansiella stordriftsfördelar uppnås ofta genom att 
företaget använder just sin storlek för att införskaffa sig ekonomiska fördelar gentemot andra 
såsom exempelvis leverantörer. Inköp och transporter av större kvantiteter kan bli billigare 
och lånevillkoren hos kreditinstituten kan bli mer fördelaktiga. De stora företagen kan 
dessutom genom sitt anseende och de karriärmöjligheter som finns inom organisationen 
lättare rekrytera väl kvalificerad arbetskraft.54 Vanligtvis har en tidigare monopolist olika slag 
av konkurrensfördelar som i vissa fall kan vara betydande.55 
 
                                                
48 Hultkrantz och Söderström (2011) 
49 Hultkrantz och Söderström (2011) 
50 Konkurrensverket (1998) 
51 Karlöf och Lövingsson (2005) 
52 Konkurrensverket (2004) 
53 Konkurrensverket (1998) 
54 Anderson & Ohlsson (1999) 
55 Konkurrensverket (1998) 
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Normann skriver att en avreglering möjliggör det som tidigare varit omöjligt för företag och 
går att likna till samma effekt som Internet gav upphov till när det introducerades. Sådana 
effekter skapar nya handlingsstrategier och nya aktörer.56 Avregleringen ger exempelvis 
företagen större handlingsfrihet och möjlighet att fritt fatta beslut såsom vilken prissättning de 
vill ha på sina varor. Detta är en av de vanligaste motiveringarna till varför monopol ska tas 
bort då den ökade konkurrensen i kombination med fri prissättning leder till pressade priser 
som bättre motsvarar kostnaderna.57 För den tidigare monopolisten kan dock avregleringen 
generera problem såsom exempelvis hur man ska lyckas skapa en framgångskänsla i 
företaget. Karlöf och Lövingsson menar att när organisationen tvingas ge upp 
marknadsandelar kan såväl psykologiska som organisatoriska störningar uppstå. Det finns en 
risk att de företag som tidigare reglerades saknar såväl förmågan som viljan att konkurrera i 
den nya miljön 58 

3.2 Strategiska val på en avreglerad marknad 
År 1975 började i USA flera tidigare kontrollerade marknader att avregleras. Bleeke har 
undersökt effekterna och har kommit fram till flera slutsatser, bland annat att marknaden 
förändras två gånger vid en avreglering. Dels i samband med att marknaden öppnas men 
också igen efter fem år vilket gör att en mer långsiktig plan är nödvändig. 59 
 
De flesta företagen tvingas, efter en avreglering, begränsa sitt sortiment och avveckla perifera 
verksamheter för att kunna överleva. Anledningen till detta är främst ekonomiskt då vinsterna 
sjunker samtidigt som kostnaden för att konkurrera i varje segment ökar i takt med att allt fler 
konkurrenter äntrar marknaden. Detta beror på att konkurrenstrycket tvingar de etablerade 
företagen att göra stora investeringar för att förbättra produktivitet, forskning och utveckling 
samt marknadsföring och kundservice. Konkurrenstrycket gör att många företag väljer att 
fokusera på sin kärnverksamhet i vilken de har stora kunskaper och ett övertag 
konkurrensmässigt.60 
 
I alla de företag som studerats (i USA) kännetecknas de första åren efter avregleringen av 
nedskärningar, omstruktureringar samt ansatser för att befästa sin position bland överlevarna. 
En nyckelaspekt för överlevnad är under denna period flexibilitet. Efter fem år av intensiv 
konkurrens sker en förändring. Många av de svagare företagen har tvingats lämna marknaden 
och de större företagen har listat ut hur de kan erbjuda billigare produkter och service för att 
kunna konkurrera med nya rivaler. Effekten av kostnadsbesparingarna gör att prisskillnaden 
mellan nya och befintliga företag har minskat. Resultatet blir att färre konkurrenter äntrar 
marknaden och det rent prisbaserade konkurrensbeteendet försvinner. Ledande företag 
försöker skapa nya oligopol vilka kan vara precis lika kraftfulla som de som eliminerades 
genom avregleringen.61 
 
Med anledning av de avregleringarna som skett i USA har Bleeke upptäckt fyra företagstyper 
som lyckats överleva och skapa lönsamma och hållbara marknadspositioner. De fyra typerna 
är broad-based distribution companies, low-cost entrants, focused- segment marketers och 

                                                
56 Normann (2001) 
57 Hultkrantz och Söderström (2011) 
58 Karlöf och Lövingsson (2005) 
59 Bleeke (1990) 
60 Bleeke (1990) 
61 Bleeke (1990) 
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shared utilities. För respektive företagstyp finns ett antal kritiska nyckelåtgärder som är 
viktiga i ett tidigt skede samt fem år efter avregleringen. De presenteras nedan.62 
 
 Broad-based 

distribution 
companies 

Low-cost entrants 
 

Focused- segment 
marketers 

 

Shared utilities 
 

 Företag som 
erbjuder en mängd 
produkter och 
service inom ett 
ansenligt geografiskt 
område 

Företag med en 
lågkostnadsstrategi 
(lågpris aktör) vilken 
de flesta lyckade 
aktörer dock relativt 
fort övergav för en 
mer specialiserad 
eller 
segmentfokuserad 
strategi 

Företag som betonar 
hög och unik service 
till relativt höga 
priser eller riktar sig 
till en mycket 
specifik och 
försvarbar 
kundgrupp 
 

Företag som 
fokuserar på att göra 
stordriftsfördelar 
tillgängliga för ett 
stort antal små 
konkurrenter 

Tidiga 
nyckel-
åtgärder 

• Förbättra 
möjligheterna till 
lämplig prissättning.  
• Sänk kostnaderna. 
• Differentiera 
tjänsterna. 
• Gör inte för stora 
investeringar i ett 
tidigt skede utan 
spara kapital för att 
bibehålla 
flexibiliteten.  
• Öka 
marknadsföringen 
och produkt-
utvecklingen. 
 

• Rikta sig till de 
mest lönsamma 
segmenten. 
• Eliminera 
strukturkostnader. 
• Fokusera på 
priskänsliga kunder 
och prisorienterad 
reklam. 
• Begränsa den egna 
verksamheten och 
istället använda 
outsourcing. 
• Väx inte för fort. 
 

• Rikta sig till icke 
priskänsliga 
segment. 
• Kombinera och 
utveckla 
produkternas 
komplexitet. 
• Utveckla system 
för kundinformation. 
• Skapa personliga 
och fördjupade 
relationer med 
kunderna. 

• Identifiera diskreta 
funktioner med 
tunga fasta kostnader 
som inte enkelt kan 
utvecklas på egen 
hand hos nya eller 
små konkurrenter.  
• Gå samman med 
utvecklingspartners 
för att kunna dela på 
kostnader och utbyta 
erfarenheter. 
• Bygg upp en kärna 
av kunder och arbeta 
sedan för att trygga 
deras lojalitet genom 
överlägsen service. 

Nyckel-
åtgärder 
fem år efter 
av-
regleringen 

• Utveckla nya 
oligopol. 
• Använd detaljerad 
prissättning som ett 
strategiskt vapen. 
• Förvärva 
konkurrenter via 
strategiska allianser. 

• Försöka flytta sig 
uppåt på service-
prisstegen. Genom 
att satsa på service 
kan företaget ta ut 
högre priser.  
• Identifiera nya 
nischer. 
• Behåll 
kostnadsfördelarna. 
• Undvik att 
konkurrera med 
broad-based 
konkurrenter på 
kärnmarknader. 

• Fortsätta att lägga 
tonvikten på tidigt 
utförda insatser. 
• Selektivt expandera 
till närliggande 
segment. 
• Förbättra 
kundservicen. 
• Utöka produkt-
funktionerna för att 
möjliggöra ett högre 
pris. 
 

• Se till att tjänsten 
blir branschstandard. 
• Försäkra sig om 
branschaktörernas 
deltagande och 
användning, ofta 
genom försäljning av 
minoritetsandelar. 
• Flytta till en hög 
service - högt pris 
ställning samt 
försöka öka kundens 
beroende av tjänsten. 

Tabell 1 Strategiska förändringar efter avreglering, egenkonstruerad Källa: Bleeke (1990) s. 158-165 
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3.3 Marknadsstrukturens påverkan på företags agerande 
Med en marknadsstruktur menas den mängd relativt stabila egenskaper som utmärker 
marknaden vid en viss tidpunkt. Det finns tre egenskaper som man främst talar om och de är 
graden av koncentration på köpar- och säljarsidan, nivån av produktdifferentiering samt i 
vilken omfattning det förekommer etablerings- och utträdeshinder på marknaden. Marknadens 
struktur fastställer spelrummet för företagens självständiga handlande i form av exempelvis 
målformulering vilket ligger till grund för det marknadsagerande som företaget vidtar. 
Marknadsagerandet i sin tur ger upphov till ett marknadsresultat såsom bland annat vinster, 
kostnader och förändringar av graden av kapacitetsutnyttjande. 63 
 

 
Figur 1 Marknadsstrukturens påverkan med tillhörande text nedan. Källa: Anderson och Ohlsson (1999) s. 12-13 

1. Företagen formulerar sina mål bland annat med utgångspunkt i marknadsstrukturen. 
2. På basis av de uppställda målen och marknadsstrukturen väljer företagen medel för sitt 

marknadsagerande. 
3. Marknadsagerandet ger upphov till marknadsresultat. 
4. Resultatet kan påverka såväl marknadsstrukturen som företagsmålen. 
5. Eventuella ändringar av marknadsstrukturen kan påverka företagens målformuleringar 

och ändra företagens utrymme för ett möjligt marknadsagerande. 
6. Företaget fastställer de former av marknadsagerande man nu skall använda sig av. 

3.4 Förändringar vid konkurrensutsättning 
Nilsson nämner i sin bok Ekonomistyrning för konkurrenskraft faktorer som uppkommer vid 
konkurrensutsättning. Konkurrensutsättning i form av avreglering av marknader, påskyndas 
via lagstiftning och politiska projekt där EU är en drivande aktör. Andra orsaker är den 
ökande kommunikationen via Internet, globalisering, internationalisering och transparens som 
skapar ett större utbud för kunderna och gör marknaderna större och konkurrenterna fler. 

                                                
63 Anderson & Ohlsson (1999) 
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Tidigare monopol och oligopol har därmed även möjlighet till att etablera sig på nya 
marknader. Konkurrensutsättning kan skapa överetablering och minskad efterfråga, vilket kan 
drabba företag som saknar attraktionskraft och konkurrensfördelar negativt. Mindre företag 
kan tvingas omstrukturera, läggas ner eller få svårt att rekrytera medarbetare på grund av den 
minskade attraktiviteten. Medans andra företag kan få drivkraft och bli effektivare, 
kundorienterade och skapa konkurrensfördelar.64 
 
Normann och hans kollegor genomförde en studie om företag som genomgått en avreglering 
och förväntade sig komma fram till att strategierna blev mer kundorienterade. Studien 
grundade sig på företagens kompetens och deras kundbas. Som ensam aktör kunde data 
analyseras som om det vore en marknad. Det visade sig att marknaden riskerar 
överexpandering på grund av nya aktörer. De gamla monopolisterna blev nu blottade, vilket 
gav de nya aktörerna möjligheten att förbättra och utveckla tidigare erbjudanden som 
erbjudits till kunden av monopolisterna och på så sätt vinna kunder. Studien visade att den 
aktör med de snabbaste, lönsammaste samt mest effektiva och långsiktiga strategierna var de 
mest gynnsamma, där togs möjligheterna tillvara.65 
 
Informationsspridning inom företag blir viktigare då kravet på insyn ökar. Med IT-
utvecklingen ändras förutsättningen för styrning, en enklare och smidigare hantering av data 
uppkommer. För att nå långsiktig samverkan mellan företag är det viktigt att skapa 
gemensamt värdeskapande detta men hjälp av IT-utvecklingen.66 Nilsson, Olve och Parment 
menar att distributionskanaler mellan företag är viktigt för att öka öppenheten vilket är en 
trend som uppkommit vid konkurrensutsättning, även kundrelationerna gynnas av kanalerna 
om företag samverkar för att skapa lösningar för kunden.67 Normann beskriver ett exempel 
där de flygbolag som utvecklade processer för sin kundbas samt sina distributionskanaler var 
de som hade den bästa förutsättningen för att överleva avregleringen av den amerikanska 
flygindustrin.68  Det är centralt att den interna kommunikationen fungerar så att man inom 
företaget vet vad som är viktigt för företaget och dess identitet, så att kärnvärderingar inte 
sviks eller varumärket skadas. Kommunikationen gör företaget unikt, konkurrenskraftigt, ger 
tydliga riktlinjer och god transparens.69 
 
Förutom att ha en god styrning är det viktigt att företag är differentierade och kan erbjuda 
unika erbjudanden eller låga kostnader till kunder. Dock är kombinationen av dessa svåra att 
uppnå, antingen uppnås kostnadseffektivitet eller inte. Om kostnadseffektiviteten blir oviktig 
erbjuds då istället en unik produkt som exempelvis ett känt varumärke. Förutom 
kostnadseffektivitet är det även viktigt att vara medveten om sina konkurrensfördelar. I takt 
med konkurrensutsättningen uppkommer konkurrensfördelar, något man tidigare inte haft. 
Konkurrensfördelarna kan hjälpa företag att skapa en större efterfrågan något man tidigare 
inte kunnat påverka. Genom att utveckla konkurrensfördelar och skapa ett gott rykte hos 
kunderna kan man gardera sig mot de ökade riskerna som följer med konkurrensutsättning i 
form av ökad konkurrens om kunder, medarbetare och kapital.70 
 

                                                
64 Nilsson, Olve och Parment (2010)  
65 Normann (2001)  
66 Nilsson, Olve och Parment (2010), Normann (2001) 
67 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
68 Normann (2001)  
69 Nilsson, Olve och Parment (2010)  
70 Nilsson, Olve och Parment (2010)  
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Det är viktigt att förstå sina konkurrensfördelar för att kunna bevara dem. En 
konkurrensfördel skall ha ett värde, vara sällsynt samt svår att kopiera och byta ut.71 Kotler 
beskriver att en konkurrensfördel är när ett företag kan erbjuda kunderna något som dess 
konkurrenter inte kan. Det handlar helt enkelt om att ge kunderna ett större värde. Detta kan 
uppnås antingen genom lägre priser eller genom att erbjuda fler fördelar vilket motiverar ett 
högre pris.72 För att upprätthålla konkurrensfördelar är det viktigt att implementera strategier 
som nyttjar intern styrka samt att ta till vara på nya möjligheter samtidigt som man bör 
försöka eliminera hot och undvika interna svagheter.73 Detta samband går att utvisa av 
följande modell nedan: 

 
Figur 2 Relationer för konkurrensfördelar Källa: Barney (1991) s. 2 eller 100 

I takt med att konkurrensintensiteten ökar ställs allt högre krav på företaget från såväl kunder 
som leverantörer. En minskad lojalitet uppkommer från kunder och leverantörer, något som 
upplevs som ett problem för företag som tidigare opererat på en stabil marknad. Den 
minskade lojaliteten leder till att marknadskrafter allt mer styr verksamheten. Företag måste 
därmed aktivt arbeta med kostnader och kundnöjdhet, där medarbetarna har en central roll. 
Det förekommer att företag ändå kunnat operera som de gjort tidigare utan att 
marknadskrafter styr.74 

3.5 Hantera förändringar för konkurrenskraftig framgång 
Författarna Andrew Pettigrew och Richard Whipp beskriver hur företag hanterar strategisk 
förändring och hur det påverkar företagets konkurrenskraft. De presenterar fem olika centrala 
faktorer som uppkommer vid förändringsarbete. 

 Omvärldsanalys 
 Förändring av ledning 
 Förena strategiska och operativa förändringar 
 HR som tillgångar och skulder 
 Sammanhållning för att hantera förändringar 

 

                                                
71 Barney (1991) 
72 Kotler (2008) 
73 Porter, se Barney (1991) 
74 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
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Genom att analysera hur ett företag utvecklas i sin omgivning kan man börja skapa förståelse 
för processen av konkurrens. Ett företags strategi tenderar att utformas utifrån alla 
företagsnivåer och av omvärldsinformationen. Därmed krävs en öppen och kontinuerlig 
inhämtning av information från omvärlden för att kunna genomföra omvärldsanalyser.75 
Normann tillägger att när omvärlden förändras måste tidigare monopolister lämna det gamla 
tankesättet som ofta grundar sig på den skyddade miljön som råder vid monopol. 
Organisationen måste förändras till följd av den förändrade omgivningen och dess 
omständigheter.76 
 
Ledarskap är ett känsligt ämne och saknar allmänna regler. Den valda ledaren färgas ofta av 
de som valt denne men även av de omständigheter som råder. Inom handlingsutrymmet 
återfinns beslut om vad som skall förändras, hur det skall ske samt hur avgränsningen till 
omvärlden skall se ut inom och utom företaget. Arbetet sker stegvis och gärna inte 
spektakulärt, förändringen av ledningen innebär att knyta band med alla nivåer inom 
verksamheten. Tidiga och dristiga åtgärder kan få motsatt effekt därmed är det mer lovande 
att förbereda sig inför förändringen genom exempelvis nya riktlinjer, innan vidare åtgärder 
vidtas.77 
 
Det är en växande process att förena strategiska och operativa förändringar. Åtgärder görs för 
att de skall implementeras och omvandlas. Separata åtgärder kan ha en kraftfull effekt på 
implementeringen. Det kan sedan leda till nytt tänk vad det gäller strategiska val. De 
operativa förändringarna visar sedan om de strategiska valen varit lyckosamma eller inte.78 
 
Human Resource Management (HRM) avser den totala uppsättningen av kunskaper, 
färdigheter och attityder inom företaget som behövs för att konkurrera. Företagets förmåga att 
identifiera och utföra HR har en stor inverkan på hur dess konkurrenskraft kommer att fall ut. 
HRM är inte mottagligt för en omedelbar förändring utan kräver ett långsiktigt arbete för att 
få en positiv effekt och utveckling.79 
 
Sammanhållning är den mest komplexa av de fem delarna för att åstadkomma 
konkurrenskraft. Behovet av sammanhållningen bestäms och påverkas utifrån de fyra andra 
delarna och är därmed den mest krävande.80 

3.6 Strategi och strategikarta 
De flesta organisationer använder sig av någon form av strategier trots detta är man i viss 
litteratur kritisk till att företag strategiskt försöker planera långsiktiga och övergripande 
inriktningar för verksamheten. Kritiken handlar bland annat om att det är orealistiskt att 
försöka förutse framtiden vilket kan vagga in företagen i en falsk trygghet. Andra författare 
argumentera för att organisationer behöver genomtänkta strategier. De anser att det kan bli 
mycket svårt att skapa uthållig konkurrenskraft utan klara idéer för hur företaget med hjälp av 
sina resurser ska lyckas positionera sina varor och tjänster på marknaden.81 
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76 Normann (2001) 
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78 Pettigrew & Whipp (1993) 
79 Pettigrew & Whipp (1993) 
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Beroende på sammanhang kan definitionen av strategi ha olika betydelse och därmed saknas 
en exakt definition av begreppet.82 En precisering är att strategi är en inriktning och 
omfattning av en organisation på lång sikt, som ger en fördel i en föränderlig miljö genom sin 
konfiguration av resurser och kompetens i syfte att uppfylla intressenternas förväntningar.83 
En annan definition är att strategier är beskrivbara spelregler, händelser och beslut som 
möjliggör en förflyttning från ett nuläge till ett önskvärt läge (vision) i framtiden.84 I denna 
studie definieras strategi som hur man långsiktigt uppnår planerade och genomtänkta åtgärder 
genom handling och resurser för att nå de uppsatta målen.85 
 
Niven beskriver strategikartan som ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Strategikartan ger 
en grafisk representation av kritiska mål på ett enkelt och lättförståligt sätt för alla anställda, 
oavsett nivå. Den förser även intressenterna med tydliga signaler om vad organisationen har 
för avsikt att uppnå. 86 En strategikarta synliggör med andra ord samband inom företaget och 
hjälper till att identifierar vilka områden som är viktiga. Detta främjar till diskussion vilken är 
direkt avgörande för om företaget skall lyckas. Genom att komplettera strategikartan med mål 
och mått skapas det förutsättning för strategikartan att leva vidare inom företaget genom 
uppföljning.87 
 
En strategikarta består som tidigare beskrivits av fyra olika ”delar” som också motsvarar 
Kaplan och Nortons perspektiv vid balanserade styrkort. I strategikartan kallas dessa 
perspektiv för finansiellt perspektiv, kundperspektiv, processperspektiv och förnyelse- och 
utvecklingsperspektiv. Respektive perspektiv har ett strategiskt mål som sedan delas in i tre 
olika kategorier; framgångsfaktorer, mått och mål samt aktivitet/initiativ. Strategikartan skall 
hjälpa till att renodla tankar och idéer för att uppnå önskade målsättningar men även för att 
upptäcka och undvika orealistiska mål.88 

3.6.1 Finansiellt perspektiv 
De finansiella styrtalens syfte är att fastställa det ekonomiska resultatet som strategin 
förväntas resultera i samt utgöra referens för de övriga perspektiven.89 Inom detta perspektiv 
används därför ofta tillväxt- och lönsamhetskrav vilket signalerar om ägarnas förväntningar 
på företaget. Ekonomiska risker bör också beskrivas samt en belysning av frågor kring 
kostnads- och investeringsstrategier ske enligt Olve.90 
 
Olika stadier i ett företags livscykel såsom tillväxt-, mognads-, och skördestadiet kräver olika 
finansiella styrtal. Tillväxtföretag säljer varor eller tjänster med stor tillväxtpotential vilka kan 
kräva stora resurser för att utvecklas och förbättras. Det kan handla om att bygga ut 
produktionsanläggningar, investera i system, infrastruktur och utveckla kundrelationer. Dessa 
företag kan därför ibland ha ett negativt kassaflöde. För ett företag som befinner sig i 
tillväxtstadiet är den procentuella omsättningsökningen och försäljningsökningen inom 
utvalda marknader eller kundgrupper två mycket viktiga mått. Flertalet affärsenheter i ett 
företag befinner sig vanligtvis i ett mognadsstadium där investeringar fortfarande görs, 
exempelvis för att få bort flaskhalsar och för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar, men 
                                                
82 Roos (2004) 
83 Johnson, Scholes & Whittington (2009) 
84 Olve, Roy & Wetter (1999) 
85 Whittington (2002), Roos (2004) 
86 Niven (2005) 
87 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
88 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
89 Kaplan och Norton (1999) 
90 Olve, Roy & Wetter (1999) 
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där god avkastning på det investerade kapitalet fås. I mognadsstadiet hoppas företagen att 
nuvarande marknadsandelar åtminstone ska behållas. De flesta företag som befinner sig i detta 
stadium har lönsamhet som mål. Vanliga mått är därför exempelvis rörelseresultat, 
bruttomarginal och avkastning på arbetande kapital. För de företag som har kommit in i 
stadiet där man vill skörda de investeringar som gjorts under tillväxt- och mognadsstadiet 
handlar det mer om att maximera kassaflödet. Ett skördande företag satsar i princip ingenting 
på forskning och utveckling utan gör enbart små investeringar för att utrustning och 
kompetens ska bibehållas. Att förvärva ny kompetens är inte aktuellt utan alla investeringar 
måste betala sig inom en snar framtid.91 
 
Normalt genomgår ett företags enheter alla dessa stadier för att slutligen avvecklas men ibland 
kan till exempel ett tekniskt genombrott alternativt en oväntad förändring på marknaden eller 
på lagstiftningens område göra att en produkt återigen hamnar i ett tillväxtstadium. Med 
anledning av detta är det viktigt att åtminstone årligen göra en analys av de finansiella målen 
så att den finansiella strategin kan styrkas eller läggs om.92 
 
Niven menar att det enbart finns två vägar för att få ett företag att tjäna mera pengar, antingen 
genom att öka försäljningen av produkterna/tjänsterna eller genom att minska ned på 
kostnaderna. Han instämmer därmed med Kaplan och Nortons synsätt som säger att företagets 
finansiella resultat kan förbättras genom ökade intäkter och förbättrad produktivitet.93  
 
Inom såväl tillväxt-, mognads- som skördestadiet finns det tre finansiella strategier som 
inverkar på affärsstrategin. Den första är omsättningens tillväxt och mix som går ut på att 
företaget ska bredda utbudet av varor och tjänster, värva nya kunder och anta nya marknader 
samt förändra mixen och priset på varorna och tjänsterna.94 Niven anser att företaget kan 
genom att sälja helt nya produkter/tjänster på marknaden eller via fördjupade relationer med 
redan befintliga kunder öka värdeerbjudandet vilket generera ökade intäkter och därmed 
större lönsamhet.95 Expansion i tillväxtföretag sker oftast just genom att företaget satsar på 
befintliga produkter eller genom att de erbjuder helt nya varor och tjänster. Det bästa är om de 
nya produkterna lockar nya kunder och marknader så att de inte enbart ersätter försäljningen 
av gamla produkter. Utveckling av nya produkter är dock såväl tidskrävande som kostsamt. 
Genom att hitta nya användningsområden för befintliga produkter kan företag i 
mognadsstadiet öka sin omsättning utan stora investeringar. Ett annat alternativ kan vara att 
företag flyttar sina befintliga varor och tjänster till nya kunder och marknader för att på så vis 
öka sin omsättning. Användbara mått vid sådana strategier är mätningar av hur stor del av den 
totala omsättningen som beror på nya kunder eller marknadssegment. För de företag som 
befinner sig i mognadsstadiet och eventuellt även skördestadiet kan man genom att höja priset 
på framförallt nischprodukter öka omsättningen utan att förlora marknadsandelar.96 
 
Kostnadssänkning/produktivitetsökning är den andra finansiella strategin och handlar om att 
minska varorna och tjänsternas direkta och indirekta kostnader.97 Niven menar att om 
företaget sänker sina direkta och indirekta kostnader genom att spendera mindre ekonomiska 
medel på exempelvis mänskliga resurser och material kan produktivitetsförbättringar 
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åstadkommas.98 De affärsenheter som befinner sig i tillväxtstadiet är dock inte särskilt 
benägna att sänka kostnaderna då sådana satsningar kan stå i strid med den flexibilitet som 
behövs för att anpassa nya varor och tjänster till nya marknader. Genom att mäta 
omsättningens produktivitet såsom exempelvis omsättning per medarbetare kan företag 
emellertid lyckas övergå till att producera varor och tjänster som har högre förädlingsvärden 
samt utvecklar personalens kompetens. För företag i mognadsstadiet är oftast målet att minska 
exempelvis styckkostnaden eller transaktionskostnaden beroende på vilken typ av företag det 
gäller. Ett användbart tillvägagångssätt är att bolaget lockar kunderna att gå över ifrån dyra 
manuella metoder exempelvis traditionella inköpstransaktioner till att istället utföra billigare 
elektroniska transaktioner. Detta innebär att man kan öka produktiviteten och minska 
kostnaderna genom att bara förbättra kanalmixen.99 
 
Tredje och sista strategin är resursutnyttjande/investeringsstrategi (utnyttjande av resurser) 
vilken innefattar bättre resursanvändning av outnyttjade eller knappa resurser och 
utförsäljning av de tillgångar man inte har någon användning för.100 Genom att utnyttja 
tillgångarna mer effektivt blir produktionen enligt Niven billigare vilket liksom sänkta 
kostnader resulterar i produktivitetsförbättringar.101 Övergripande mått såsom avkastning på 
investerat kapital och finansiellt mervärde används. Att mäta kassacykeln det vill säga tiden 
det tar för företagets utbetalningar till leverantörerna att resultera i inbetalningar från 
kunderna är viktigt att hålla koll på. Minskad lagringstid, kortare krediter till kunder i 
kombination med upprättande av fördelaktiga avtal med leverantörer kan korta ner 
kassacykeln vilket utgör ett bra mål då man vill utnyttja rörelsekapitalet på ett mer effektivt 
sätt. Resurser som ingår i den infrastruktur som möjliggör produktion det vill säga 
formgivning, produktion, försäljning och bearbetning kräver ofta stora kapitalinvesteringar. 
Genom att låta flera affärsenheter dela på dem ökar företagets utnyttjande av investeringarna. 
Via gemensamma kunskaper och kunder kan ökade intäkter åstadkommas men det kan också 
leda till minskade kostnader då man slipper ha snarlika fysiska och intellektuella tillgångar på 
flera ställen inom organisationen.102 
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Figur 3 Att mäta strategiska finansiella teman. Källa: Kaplan och Norton (1999) s. 56 

Nilsson, Olve och Parment menar att det finansiella perspektivet beskriver företagets 
långsiktiga finansiella styrka. Generellt beskriver det företagets framgång. I vissa fall är 
intresset större för det finansiella perspektivet än strategier och synergier. Hur man når 
förväntade finansiella mål är inte intressant för exempelvis aktieägare, huvudsaken för dem är 
att finansiella mål nås. Resterande mål är därmed mer intressant för ledningen med mera.103 
Även Normann skriver att värdet för aktieägarna är viktig då kapitalmarknader blir globala 
och därmed mer flexibla på grund av exempelvis avregleringar. När värdeskapande blir allt 
viktigare krävs nya strategier för att tillgodose ekonomiskt värde till aktieägarna och 
kunderna. De nya strategierna är nödvändiga för att kunna konkurrera på en marknad med nya 
regler och krav.104 

3.6.2 Kundperspektiv 
För att företaget ska uppnå sin finansiella målsättning måste rätt kund- och marknadssegment 
identifieras enligt Kaplan och Norton. Det sker genom en djupgående marknadsanalys där 
man utreder kundernas preferenser när det kommer till pris, kvalitet, funktionalitet, image, 
rykte, kontakter och service. Detta ligger sedan till grund för företagets strategiarbete där man 
bestämmer vad som ska och inte ska göras.105 Normann betonar också kunden efter att i en 
studie studerat företags strategier. Företagen måste få fram bättre information om kunderna 
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och deras nyttjande av produkter samt hantera informationsinhämtningen på effektivaste sätt, 
detta med tanke på den ökade globaliseringen och konkurrensen.106 
 
Inom kundperspektivet finns det en hel del generella mått så kallade utfallsmått som är 
användbara i flertalet organisationer. Exempel på sådana mått är marknadsandel, 
återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och kundlönsamhet.107 
 

 
Figur 4 Kundperspektivet – Viktiga utfallsmått. Källa: Kaplan och Norton (1999) s. 69 

Kundvärvning är ett styrtal som mäter i vilken takt företaget värvar nya kunder och uppdrag. 
Det görs antigen genom att mäta antalet nya kunder eller genom att beräkna hur mycket 
försäljningen genererar. För de företag som satsar mycket på reklam kan dessutom 
reklamkostnaden per ny kund vara ett lämpligt mått. Marknadsandelarna visar hur stor andel 
företaget har på en bestämd marknad och kan uppskattas via mätningar av företagets kunder, 
intäkter eller försäljningsvolym. För de företag som vill bibehålla eller öka sina 
marknadsandelar är återköpsbenägenheten ett viktigt mått att hålla koll på. En förutsättning 
för att behålla befintliga kunder och värva nya är att företaget lyckas åstadkomma 
kundtillfredsställelse. Endast nöjda kunder gör upprepade köp. Faktorer som påverkar 
kundtillfredsställelsen är tiden det vill säga hur snabbt företaget kan reagera på en kunds 
önskemål. Att varan/tjänstens kvalitet är hög är idag också en nödvändighet, priset är och 
kommer alltid att vara en viktig aspekt. För att ta reda på hur tillfredsställda kunder är brukar 
företagen genomföra brevenkäter, telefonintervjuer och personliga intervjuer.108 
 
Det faktum att företaget lyckas bra med styrtalen kundvärvning, marknadsandelar, 
återköpsbenägenhet och kundtillfredsställelse ger dock inte automatiskt lönsamma kunder. Att 
sätta mycket lägre priser än konkurrenterna kan ha positiv effekt men kundlönsamheten kan 
bli lidande då försäljningsintäkterna minskar.109 
 

                                                
106 Normann (2001) 
107 Kaplan och Norton (1999) 
108 Kaplan och Norton (1999) 
109 Kaplan och Norton (1999) 



Sida 29 av 74 
 

De kvaliteter som det säljande företaget tillhandahåller via sina produkter och tjänster för att 
skapa tillfredsställelse och lojalitet hos kunderna kallas värdeerbjudanden. Det är ett mycket 
viktigt begrepp för att förstå de faktorer som påverkar värvningen, marknadsandelen, 
tillfredsställelsen och återköpsbenägenheten. Värdeerbjudandena varierar beroende på 
bransch men det finns tre kategorier som återkommer inom alla. Den första kategorin är varan 
eller tjänstens egenskaper vilken handlar om bland annat deras pris, kvalitet och funktion. 
Vissa kunder värdesätter kanske unika produkter eller tjänster medan andra kunder bara 
önskar så billiga priser som möjligt. Företagen måste anpassa sina erbjudanden efter 
kundernas önskemål. Kategori två är kundrelationerna och har att göra med leveransen av 
produkten eller tjänsten till kunden exempelvis leveranstiden och kundens upplevelse av 
inköpet hos företaget. Viktiga aspekter inom detta område är ofta personalens kompetens, 
tillgängligheten och hur snabb service kunden kan erhålla. Image och rykte är den tredje och 
sista kategorin vilken speglar immateriella faktorer som lockar kunder. Vissa företag kan med 
hjälp av reklam och kvalitetsmedvetenhet uppnå en lojalitet som överstiger produkten eller 
tjänstens uppenbara egenskaper. Många konsumenters köpbenägenhet av välkända märken 
såsom Marlboro och Pepsi vittna om imagens kraft. 110 Uggla menar att för flera stora företag 
är varumärket så viktigt att man är helt beroende av det för sin framgång. Hos dessa företag 
utgör immateriella tillgångar, såsom varumärket i form av associationer och rykte, ofta en stor 
del av företagets totala börsvärde. 111 Nilsson, Olve och Parment anser att för att nå framgång 
vid konkurrens är det viktigt att vårda sitt ryckte och varumärke då företag allt mer påverkas 
av hur andra aktörer och intressenter uppfattar företaget. Detta gör det ännu mer viktigt att 
identifiera vem den egentliga kunden är.112 Även Normann menar att varumärket är viktigt 
som strategi för att uppnå skalfördelar, kundrelationer samt vidmakthålla sin plats på 
marknaden.113 Företag som vill dra nytta av sin image bör därför identifiera sin idealkund för 
att sedan försöka påverka kundens köpbeteende genom att sammankoppla ett inköp hos 
företaget med en speciell innebörd.114 
 
Kundorienteringen tenderar alltså att öka markant vid konkurrensutsättning enligt Nilsson, 
Olve och Parment. Följa kunder och konkurrenter blir allt viktigare, vilket kräver att kunskap 
inhämtas om kundgrupper samt konkurrenters framgång och lönsamhet. Lyhördhet hos 
medarbetarna underlättar datainsamlingen då de ofta har direktkontakt med både kunder och 
leverantörer. Konkurrensen ger skäl för att knyta närmare relationer med kunder och en 
utökad kommunikation där ekonomistyrningen kan komma att integreras mellan företagen.115 
 
Enligt Olve, Roy & Wetter anses kundperspektivet ofta som kärnan som de interna 
processerna och utvecklingsarbetet riktas emot. Bara genom att tillföra rätt produkter och 
tjänster på ett kostnadseffektivt sätt som tillfredsställer kundernas behov kan företaget skapa 
intäkter och därmed överleva. En viktig förutsättning för att lyckas är att man på ett tidigt 
stadium upptäcker om kundernas beteende eller värderingar förändras. Genom löpande 
intervjuer som uppföljning av nöjda kundindex kan företagen få indikationer på sådana 
förändringar. Det är även viktigt att bevaka möjliga förändringar av till exempel kvalitet och 
leveranstider så att företaget upptäcker dem innan det hinner påverka kundernas lojalitet och 
därmed leda till negativa ekonomiska konsekvenser.116 
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3.6.3 Processperspektiv 
Niven menar att när målen för kundperspektiv och finansiellt perspektiv beskrivs i 
strategikartan fokuserar man främst på ”vad” man vill uppnå med strategin exempelvis 
produktivitetsförbättringar, kundnöjdhet och ökade intäkter. Under processperspektivet talar 
man istället om ”hur” man strategiskt ska uppnå dessa faktorer.117 Processperspektivet har 
som utgångspunkt att granska om företaget internt är effektiv genom att analysera företagets 
interna processer. Analysen avser att identifiera vilka resurser och förmågor inom företaget 
som är i behov av att uppgraderas 118 eller införas. Exempel på arbete inom 
processperspektivet är löpande arbete med att hitta nya tillverkare eller leverantörer samt 
arbete med marknadsföring.119 Kort sagt avser processperspektivet att analysera 
tillvägagångssättet från A till B. 
 
Inom processperspektivet ställer man sig frågan: Vilka processer skapar de rätta kundvärdena 
och leder till att även aktieägarnas förväntningar blir tillfredställda?120 Enligt Olve går denna 
fråga att besvara med hjälp av Porters värdekedjemodell som kartlägger företagets 
övergripande processer.121 

 
Figur 5 Värdekedjan. Källa: Olve (1999) s. 75 

Detta är Kaplan och Nortons tolkning av värdekedjan. 

 
Figur 6 Processperspektivet, den generella värdekedjan. Källa: Kaplan och Norton (1999) s. 94 

Modellen beskriver processen från analysen av kundens behov till att produkten eller tjänsten 
är levererad till kunden. Processen bryts ner i olika delar för att avlägsna delar i 
tillvägagångssättet som inte direkt eller indirekt skapar kundvärde. Sedan identifieras 
processens kostnader, processtider och kvaliteten säkerställs vilka utgör underlaget för 
processmåtten.122  
 
Såväl Niven som Kaplan och Norton talar om fyra områden av processer som är applicerbara 
för i princip alla organisationer. De processerna är Innovation processes, Management 
processes, Customer Management processes, samt Regulatory och Social processes. De tre 
första stämmer väl överens med de processer som ingår i värdekedjan.123 
                                                
117 Niven (2005) 
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 Innovation process (innovationsprocess) är viktigt då inget företag som erbjuder 

samma varor/tjänster år ut och år in kan förväntas frodas i vår moderna värld. 
Organisationer som är ovilliga eller oförmögna att erbjuda nya produkter och tjänster 
kommer med stor sannolikhet att hamna på efterkälken. Det är viktigt att företag 
ständigt letar efter möjligheter att introducera nya varor och tjänster. Detta genom att 
arbeta med nyckelkunder, utöka de befintliga erbjudandena eller tillämpa ny teknik. 
När väl möjligheterna är lokaliserade måste företaget besluta om man exempelvis vill 
finansiera internt eller via outsourcing. En framgångsrik produktutveckling avslutas 
med en lasering av en lönsam produkt eller tjänst som är väl anpassad efter kundens 
behov.124 
 

 Management processes (supply-process) handlar om de varje dag rutiner som är krävs 
för att producera och leverera varor/tjänster till kunderna. Detta inkluderar därmed till 
exempel inköp av råmaterial, distribution och riskhantering.125 
 

 Kunderna kan idag med hjälp av några få knapptryckningar formge såväl en bil som 
en dator. Tekniken framförallt Internet har i och med det gjort att maktbalansen har 
överförts från producent till konsument.126 Ett resultat av detta är att Customer 
Management processer (Eftermarknadsprocess) är av allra största vikt för alla 
organisationer. Företag som inte tar till vara på möjligheten att utveckla sin 
verksamhet efter de nya reglerna för exempelvis e-handel kommer att förlora 
konkurrenskraft menar Normann.127 Som första steg måste företag skilja ut rätt 
målgrupp. Därefter värvas kunderna genom kommunikation och marknadsföring av 
företagets värdeerbjudande. Vidare måste företag säkerställa kvaliteten hos 
produkterna/tjänsterna och snabbt avhjälpa eventuella problem för att lyckas bibehålla 
sina kunder. Detta är en viktig faktor då det är mycket dyrare att skaffa en ny kund än 
det är att behålla en befintlig. Avslutningsvis bör företag försöka öka relationen med 
kunderna då det möjliggör en lönsam framtid.128 
 

 Organisationer bedöms allt oftare utifrån sin förmåga att uppträda som goda 
samhällsmedborgare vilket nödvändiggör Regulatory och Social processes. Många 
organisationer vill idag, förmodligen inte helt osjälviskt, visa sitt engagemang för 
miljö, hälsa och säkerhet. Att det inte sker helt osjälviskt har att göra med att allt fler 
kunder värdesätter sådana åtagande vilket i slutändan skapar ökad verksamhet för 
företaget.129 

 
Viktigaste processerna är de som resulterar i en ökad kundbas samt de som har en direkt 
effekt på kundlojaliteten som exempelvis produktions- och leveransprocesser eller 
servicerelaterade processer. Även produktutvecklingsprocessen är en mycket viktig process 
då den har direkt koppling till kundernas behov.130 
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Författaren Normann har som Niven tagit värdekedjan till en ny nivå och menar att kunden 
skall ses som en medproducent till skillnad från det traditionella synsätt som Nilsson, Olve 
och Parment delar tillsammans med Kaplan och Norton. Det traditionella synsättet innebär att 
en mottagare med ett behov i värdekedjans början skall tillgodoses i slutet av värdekedjan. 
Det nya tankesättet ger upphov till ett nytt strategiskt tänkande och förändrar begreppet och 
synen på kunden, då kunden är med och utformar värdeskapandet. Normann kallar det 
rekonfiguration av värdeskapande system och kan beskrivas med hjälp av följande figur.131 

 
Figur 7 De strategiska paradigmens utveckling Källa: Normann (2001) s. 40 

Det nya tankesättet grundar sig på vakuumprincipen och innebär att möjligheter utnyttjas av 
någon annan. Alltså, tar man själv inte tillvara på möjligheten kommer någon annan göra det 
istället. Norrman skriver: Frågan är inte om tomrummet kommer att fyllas. Frågan är vem 
som kommer att omstrukturera värdeskapandet för att fylla det.132 Med dagens 
informationsutbud har kunden fått en ökad valfrihet och därmed måste möjligheten ges för 
kunden att kunna vara illojal för att få lojala kunder menar Normann. Under industrialismen 
utvecklades ett erbjudande hos leverantören för att tillfredställa kundens behov, detta är inte 
konkurrenskraftigt. Erbjudanden måste utformas i nutid tillsammans med kunden – 
medproducenten.133 
 
Processperspektivet och kundperspektivet påverkas av andra faktorer än enbart dem som finns 
inom företaget. Beroende på hur det ser ut på den externa marknaden och hur samarbeten 
fungerar med externa aktörer påverkas de interna perspektiven men även externa uppdrag. 
Samverkan mellan olika företag för att en viss leverans skall komma till stånd kallas på 
engelska för virtual organisation. Detta ger förutsättning för leverantörer att gemensamt 
samverka som partners för att tillgodose kunden. Det kan ske med eller utan avtal och saknar 
traditionell förekomst. Detta åstadkommer konsekvenser för införandet av övergripande 
styrkort. Strategi behövs således inte enbart för ens egna processer utan även för övriga 
aktörer och partners i dess omvärld. Att gemensamt skapa kundvärde kräver att man värnar 
om sina relationer, vilket bör framgå i företagets styrkort genom mått och mål.134 

                                                
131 Normann (2001) 
132 Normann (2001) s. 64 
133 Normann (2001) 
134 Olve, Roy & Wetter (1999) 
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3.6.4 Förnyelse- och utvecklingsperspektiv 
Förändring av företagsprocesser ses som förnyelse och utveckling för företag. Exempel på 
vad som kännetecknar förnyelse- och utvecklingsperspektivet enligt Nilsson är ny kompetens, 
ny teknik eller nya arbetssätt 135 samt utveckling av dem. Normann tillägger utifrån hans 
värdeskapande process att erbjudanden bör vara utformade i ett samspel med leverantörers, 
kunders och andra aktörers kompetens.136 
 
Här försäkrar man sig om företagets långsiktiga förnyelsekraft och är därmed en del av 
företagets överlevnadsförmåga.137 Vid svårigheter till anpassning vid förändring av 
omgivningen kan kärnkompetens användas som en strategi.138 Det är viktigt att veta vad som 
krävs för att vidmakthålla och utveckla den kunskap som företaget behöver för att förstå och 
kunna tillfredsställa kundernas behov, men även upprätthålla effektivitet och produktivitet i 
de processer som ligger till lag för kundvärdena.139 Genom att genomföra 
medarbetarundersökningar kan man läsa av företagskulturen hos medarbetarna samt 
medarbetarnas beteende och inställning. Med hjälp av medarbetarunderökningar är det lättare 
att implementera och uppnå nya gemensamma strategier och mål.140 
 
Värdet av företaget beräknas genom bland annat en analys som fokuserar på storleken på det 
egna kapitalet efter diverse justeringar. Dessutom görs ett soliditetsmått genom att värdera 
storleken på det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Vid låg soliditet kan 
företagets riskbuffert mot eventuella förändringar på marknaden vara för liten och vid hög 
soliditet kan det anses vara en brist för företaget eftersom det leder till högt vinstkrav på 
grund av den höga självfinansieringsgraden. Det höga vinstkravet kan förhindra företaget att 
expandera i takt med marknadsutvecklingen.141 
 
Kunskap anses vara en färskvara och det är därmed viktigt att strategiskt renodla vilken typ av 
kärnkompetens som bör tillhandahållas inom företaget, en konsekvens av detta är hur kunskap 
skall förmedlas i de övriga områdena där kärnkompetens inte valts. Vid denna typ av 
strategiska val kan man tillämpa en kompetensbalansräkning som traditionellt värderar 
företaget genom analyser av balansräkningen. Kompetensbalansräkningen består av 
kompetens och kompetensutveckling. De förmågor och kompetenser som krävs för att bli 
framgångsrik är en del av tillgångarna. Under skulder återfinns underlag för hur förmågorna 
och kompetenserna är finansierade, med andra ord vem som innehar förmågan och 
kunskapen. Kompetensbalansräkningens uppgift är således att kunna göra en analys av vilken 
typ av kunskap, under tillgångar, man vill bedriva som kärnkompetens, för att sedan 
strategiskt bestämma hur det skall finansieras, under skulder. Exempelvis med hjälp av inhyrd 
kompetens.142 
  

                                                
135 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
136 Normann (2001) 
137 Olve, Roy & Wetter (1999) 
138 Normann (2001) 
139 Olve, Roy & Wetter (1999) 
140 Niven (2005) 
141 Olve, Roy & Wetter (1999) 
142 Olve, Roy & Wetter (1999) 
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Kompetensbalansräkning 
Tillgångar Skulder 
Försäljning Inhyrd kompetens 

Service 
Nätverks kompetens Produktion 

Produktutveckling Partners kompetens 

Administration Egen kompetens 
Figur 8 Kompetensbalansräkning. Källa: Olve (1999) s. 78 

Vidare finns det en annan modell som också utvecklar kompetensstrategier, 
kompetensmatrisen.143 
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Figur 9 Kompetensmatrisen. Källa: Olve (1999) s. 79 

Förutom den utveckling av kompetensstrategier som presenteras i modellerna ovan är det 
även viktigt att beskriva den interna infrastrukturen gällande informationsförmedling och 
beslutsfattande menar Nilsson. Företaget måste ha en struktur som främjar till utveckling och 
bevarar dess motivation samtidigt som man gemensamt fokuserar på företagsmålen på ett 
tillfredställande sätt. Detta ger förutsättning till att vidmakthålla sin marknadsposition.144 
Niven skriver att företag idag är i behov av information på grund av den tekniska 
utvecklingen. Det gäller att förbättra den tekniska infrastrukturen, öka kunskapen och 
informationsspridningen på ett effektivt sätt. Ofta använder företag föråldrade system som gör 
det omöjligt att kategorisera information, dessutom är utdelningen av information inte alltid 
optimal vilket kan beror på att det är svårt att avgöra vem informationen är värdefull för eller 
att man helt enkelt inte delar med sig av information. Därmed är det viktigt att utforma 
verktyg som gör det möjligt med informationsutbyte där information delas och matchas till 
berörda.145 
  

                                                
143 Olve, Roy & Wetter (1999) 
144 Olve, Roy & Wetter (1999) 
145 Niven (2005) 
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4 Empiri – Apoteket AB 
Avsnittet inleds med en kort presentation av Apoteket AB:s historik samt en redogörelse för 
vad som har hänt i Norge, Danmark och på Island när deras apoteksmonopol avreglerades. 
Därefter beskrivs Apotekets mål och strategier före respektive efter omregleringens 
genomförande. 
 ___________________________________________________________________________  

4.1 Bakgrund 
Apoteksbolaget AB bildades 1970 då apoteksorganisationen övergick till att bli ett statligt ägt 
monopol. Det innebar att de som enda aktör skötte all handel med läkemedel. Deras område 
har dock genom åren utökats till att innefatta fler tjänster såsom tillverkning, 
kunskapstjänster, kvalitetsgranskningar och läkemedelsgenomgångar.146  
 
Apoteket AB som det numera heter efter namnbytet år 1998 147 har de senaste åren genomgått 
en omreglering i flera steg. Redan i december 2006 tillsatte regeringen en utredning, 
Apoteksmarknadsutredningen, som skulle komma med idéer som möjliggjorde att fler aktörer 
skulle kunna bedriva apoteksverksamhet. År 2008 började marknaden luckras upp i och med 
att man tillät försäljning av receptfria nikotinläkemedel på andra ställen än Apoteket och 
vårdgivarna fick större möjlighet att själva organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning. 
Samma år gjordes också en omstrukturering inom bolaget då Apoteket Omstrukturering AB 
(OAB) bildades. OAB ägde alla aktier i Apoteket AB och hade som uppgift att göra en 
omreglering av apoteksmarknaden genomförbar samt arbeta för att sälja av flertalet apotek.148 
 
I april 2009 beslutade riksdagen att en avveckling av apoteksmonopolet skulle ske från och 
med den förste juli samma år. Månaden efter bestämde OAB att 466 av 946 apotek skulle 
säljas av till stora och medelstora köpare. Ytterligare 150 apotek fördes över till det statliga 
småföretagarbolaget vars delägare utgörs av enskilda entreprenörer. Kvar blev 330 apotek 
som förblev i Apoteket ABs ägor. I slutet av året närmare bestämt i november offentliggjorde 
OAB vilka de stora och medelstora köparna av de 466 apoteken var. De nya aktörerna var 
Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel, Medstop apotek och Vårdapoteket. Samma månad blev 
det också tillåtet att med fri prissättning sälja vissa receptfria läkemedel även utanför 
Apoteket.149 
 
Under 2010 fick omregleringen full effekt för Apoteket AB som gick från att inneha alla 
marknadsandelar till att endast förfoga över cirka 35 procent.150 Att det blev 35 procent har att 
göra med Apotekets begränsning i hur stor marknadsandel de får inneha. Bolaget får inte 
nyetablera öppenvårdsapotek om det innebär att deras marknadsandelar då överstiger 36 
procent. Med marknadsandelar menas koncernens andel av den totala omsättningen på 
öppenvårdsapoteksmarknaden. Begränsningen gäller till dess att någon annan apoteksaktörs 
marknadsandelar överstiger Apotekets. Dock längst till och med den 30 april 2014.151  
 

                                                
146 Apoteket AB (2008) 
147 Apoteket AB (2008) 
148 Konkurrensverket (2010) 
149 Konkurrensverket (2010) 
150 Apoteket AB (2011) 
151 Statens ägaranvisningar (2012) 
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Den första nya aktören på apoteksmarknaden startade sin verksamhet i ett apotek som tidigare 
ägts av Apoteket AB. Detta skedde i januari månad 2010.152 På marknaden har även 
internationella aktörer tillkommit till exempel Doc Morris Apotek som är en tysk kedja. 
Vidare har apoteksverksamheten flyttat in i dagligvaruhandeln via shop in shop apotek det vill 
säga ICA Cura. Den 15 november 2010 tillträdde också Ann Carlsson som ny vd och 
koncernchef för Apoteket AB.153 Hon tog över efter Stefan Carlsson som varit VD sedan 
1999.154 
 
Även idag på en avreglerad apoteksmarknad finns flera restriktioner att rätta sig efter. För att 
överhuvudtaget få starta en apoteksverksamhet krävs tillstånd från Läkemedelsverket.155 
Apotek där receptexpediering sker måste också bedrivas i en godkänd lokal och under hela 
öppettiden ha en utbildad farmaceut tillgänglig. De receptfria läkemedlen omfattas inte av 
någon prisreglering oavsett försäljningsställe däremot är de receptbelagda läkemedlens 
inköps- och försäljningspriser fortfarande föremål för en omfattande prisreglering.156 
 
Sedan 2000-talet har diskussion förts om att Apoteket bör omregleras, detta efter att 
Apotekets monopol länge ifrågasatts. Apoteket välkomnade riksdagens beslut om omreglering 
av apoteksmarknaden. Nya möjligheter öppnades upp, såsom ökad tillgänglighet, ett större 
sortiment, utvecklad service och inte minst för medarbetarna att kunna välja arbetsgivare. 
Även att starta sin egen apoteksverksamhet var nu möjligt. Kort sagt har omregleringen av 
apoteksmarknaden gått fort.157 

4.1.1 Avreglering av apoteksmonopol i andra länder 
I en rapport från IHE (Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi) gjord av Anders Anell 
presenteras effekter på grund av avregleringar på apoteksmarknader som skett i Danmark, 
Norge och på Island. 
 
Argumenten för att genomföra avregleringarna har varit att effektivisera verksamheterna och 
skapa mer nytta för kunderna och finansiärerna. Kostnadsutvecklingen för läkemedel och 
storleken på apotekens omkostnader har också används som stöd för argumentationerna. 
Vidare har ESS samarbetet används som argument för att öka konkurrensen och granska 
offentliga regleringar på Island och i Norge. Det viktigaste argumentet var dock att apotekens 
verksamhet var otidsenlig. Farmacevterna har dock förespråkat den traditionella koalitionen 
och inte önskat genomföra omfattande reformer. Farmacevternas skäl har varit att en 
avreglering kan orsaka problem och medföra risker.158 
  

                                                
152 Konkurrensverket (2010) 
153 Apoteket AB (2011) 
154 Stenberg (2010) 
155 Statskontoret (2011)  
156 Statskontoret (2012)  
157 Apoteket AB (2010) 
158 Anell (2004) 
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 Effekter på apoteksmarknaden Effekter för befolkning och finansiärer 
Island  Expansion av antalet apotek i 

områden med tillräckligt 
befolkningsunderlag 
(lokaliseringskonkurrens) 

 Minskad genomsnittlig storlek på 
apoteken (omsättning, antal 
anställda) 

 Horisontell integration till två 
apotekskedjor (år 2004) 

 Priskonkurrens mellan apotek 
(rabatter till kunder) 

 Förbättrad tillgänglighet för delar 
av befolkningen (Reykjavik) genom 
fler apotek och förlängda öppettider 

 Rabatter på egenavgifter till delar 
av befolkningen (Reykjavik) 

 Kvalitet och tillgänglighet på 
information och rådgivning? 

Norge  Expansion av antalet apotek i 
områden med tillräckligt 
befolkningsunderlag 
(lokaliseringskonkurrens) 

 Minskad genomsnittlig storlek på 
apoteken (omsättning, antal 
anställda) 

 Horisontell och vertikal integration 
till tre apotekskedjor som ägs av 
internationellt verksamma 
grossister (år 2004) 

 Förbättrad tillgänglighet för delar 
av befolkningen genom fler apotek 
och förlängda öppettider 

 Kvalitet och tillgänglighet på 
information och rådgivning? 

 Tillgänglighet till enskilda 
läkemedel? 

Tabell 2 Effekter av avregleringar på Island och Norge. Källa: Anell (2004) s. 54 

På Island resulterade avregleringen i priskonkurrens, vilket gav lägre egenavgifter. Dock 
förändrades inte tillgängligheten något speciellt då den sedan tidigare varit god och Statens 
målsättning om bättre kontroll på kostnadsutvecklingen förverkades heller aldrig. För 
Danmarks del uppstod priskonkurrens på de läkemedel som säljs i butiker, dock har 
liberaliseringen av receptfria läkemedel i Danmark varit mer diffus. Avregleringen i Norge 
gav bättre tillgänglighet men någon priskonkurrens infriades inte. Norges apoteksmarknad har 
utvecklats från lokala monopol till nationella oligopol, det vill säga konkurrens mellan ett 
fåtal aktörer. Vilket inte är det idealiska för en perfekt marknad där det råder fri konkurrens. 
Detta leder till att aktörerna måste tänka strategiskt, då andra aktörers agerande påverkar det 
egna agerandet och tvärtom. En viktig konkurrensfördel är lokaliseringen, då det bara finns en 
viss kvot av kunder. Det gäller att finnas där kunderna finns, detta ökar antalet apotek. Ett 
annat sätt att vinna marknadsandelar är att erbjuda lägre priser eller bättre service. Detta 
främjar kundens intresse men försämrar lönsamheten för apoteksverksamheterna. Apoteken 
kan genom kartellbildning undvika aggressiv konkurrens. Kartellbildning är förbjudet men 
har förekommit både på Island och i Norge i form av bland annat rabatter. Numera ligger 
förbättrad service i fokus.159 
  

                                                
159 Anell (2004) 
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4.2 Mål och strategier – Före avreglering 
År 2007 uttryckte VD Stefan Carlsson omregleringen som den största utmaningen i apotekets 
historia. Omregleringen innebar krav på ökad lönsamhet samtidigt som man ville bibehålla 
kundernas förtroende.160Apoteket ville med sitt strategiska arbete vara väl förberedda på 
förändringar i villkor och marknadssituationen samtidigt som man ville göra sitt bästa för att 
fullfölja sitt samhällsuppdrag. Samhällsuppdraget gick bland annat ut på att Apoteket fram till 
dess att omregleringen trädde i kraft skulle förse allmänheten med läkemedel via rikstäckande 
distributionsnät. Vidare skulle läkemedlen individanpassas och kundanpassas samt 
producentobunden information och rådgivning tillhandahållas. Vid mål och strategiarbete 
använde Apoteket sig av styrkort som bygger på fyra olika perspektiv; kunder, medarbetare, 
processer och ekonomi.161 En redogörelse för respektive perspektiv sker vidare i texten. 
 
Organisationsschema för Apoteket före avregleringen 

 
Figur 10 Organisationsschema för Apoteket AB Källa: Apoteket AB (2009) s. 15 

Apotekets vision år 2006 var Vi gör Sverige friskare kommande år byttes denna vision ut till 
Ett liv i hälsa. Affärsidén har varit allt från Vi erbjuder, till våra kunder och som en del av 
vården, kunskaper och produkter, som bidrar till bättre hälsa 162 till Apoteket erbjuder utifrån 
kundernas behov ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till 
privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa.163 

                                                
160 VD Stefan Carlsson, Apoteket AB (2008) 
161 Apoteket AB (2008)  
162 Apoteket AB (2007) s. 5, Apoteket AB (2008) s. 6, Apoteket AB (2012) s. 9 
163 Apoteket AB (2009) s. 10 
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4.2.1 Kundperspektivet – Före avreglering 
Service och tillgänglighet var något som VD Stefan Carlsson före avregleringen ansåg kunde 
bli avgörande för huruvida Apoteket kunde bibehålla sin betydande position på den nya 
konkurrensutsatta marknaden.164Apotekets ambition var att vara första valet för kunder när 
det gäller valet utav inköp av läkemedel- och egenvårdsprodukter. Detta ville man uppnå 
genom att garantera såväl receptkunder som egenvårdskunder den bästa nytta av 
läkemedelsanvändningen samt bästa rådgivningen. Man ville tillhandahålla en god 
tillgänglighet genom apoteket via nätet, Apoteket Shop, apoteksombud och andra 
kundkanaler. Sortimentet skulle vara attraktivt och kundanpassat med en hög patientsäkerhet 
och professionell rådgivning i ett nära samarbete med sjukvården.165 Företaget har fram till 
omregleringen därför bedrivit en offensiv etableringsstrategi för att öka tillgängligheten. 
Kedjan utökades under 2008 med nio nya apoteket allt efter ägarens direktiv.166 
 
Apotekets butiksförsäljning svarade 2008 för 98 procent av den totala försäljningen till 
privata konsumenter. Internet försäljningen började emellertid ta fart och Apotekets e-handel 
ökade 2008 med 65 procent till 260 miljoner kronor.167 
 
Årligen mättes kundernas förtroende för Apoteket genom ett Nöjd-Kund-Index. Apotekets 
målsättning var att kunderna skulle vara nöjda med helhetsintrycket av Apoteket. I 
undersökningen för år 2007 gav kunderna ett högt och bra betyg, där andelen nöjda kunder 
kvarstod på 74 av 74. Kunderna var mest nöjda med kundbemötandet från apotekspersonalen 
och deras rådgivning. Apotekets varumärke rankades också högt, andra plats efter IKEA, på 
Synovates så kallade Corporate Image-mätning. Mätningen visade att svenska folket kände 
till Apoteket väl och hade en positiv attityd gentemot företaget.168  
 
Under 2008 berättade VD Stefan Carlsson att det inleddes ett försök att driva ett antal apotek i 
franchiseform.169 Syftet med det var att stärka bolagets marknadsposition, stimulera 
medarbetare till att bli egna företagare samt utveckla servicenivån. Försöket genomfördes på 
15 apotek med gott resultat vad det gäller kötider, kostnadseffektivitet och kundbemötande. 
Det positiva resultatet gjorde att Apoteket planerade att rekrytera fler franchiseföretagare 
framöver. Det är Apoteket i form av franchisegivare som ansvarar för de områden som 
resulterar i skalfördelar det vill säga inköpsförhandlingar, IT-utveckling samt rikstäckande 
marknadsföring. Franchisetagaren är den som har kunskap om den lokala marknaden och 
sköter därmed försäljningen till kunderna. De franchisedrivna apoteken arbetar under samma 
varumärke som de som drivs av Apoteket. Tillgången på sortimentet är densamma och de 
effektiva rutinerna för säkerhet och kvalitet likaså.170  
 
Apotekets avsikt var att utveckla innovativa lösningar och tjänster för sina kunder. De ville 
också få olika försäljningskanaler att samverka för att på så sätt bli starkare.171  

                                                
164 VD Stefan Carlsson, Apoteket (2008) 
165 Apoteket AB (2008) 
166 Apoteket AB (2009) 
167 Apoteket AB (2009) 
168 Apoteket AB (2008), Apoteket AB (2009) 
169 VD Stefan Carlsson, Apoteket AB (2009) 
170 Apoteket AB (2009) 
171 Apoteket AB (2009) 
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4.2.2 Medarbetarperspektivet – Före avreglering 
Apoteket stod inför förändring och för att vidmakthålla lönsamhet och nöjda kunder var det 
viktigt med medarbetarnas engagemang. De ville därför med hjälp av bra ledarskap vara en 
attraktiv arbetsgivare som hade kompetenta och motiverade medarbetare. Detta underströks i 
Apotekets medarbetarundersökning där andelen motiverade medarbetare uppgick till 64 
procent från föregående år på 61 procent. Den interna kommunikationen hade förbättrats 
under en längre tid och utvecklats i en positiv riktning, främst gällde detta kunskapen om 
Apotekets strategiska mål och dess utveckling. Dock ansågs inte resultatet vara betryggande 
och därmed var det viktigt att fortsätta arbeta metodiskt och fortlöpande med den interna 
kommunikationen. Olika aktiviteter och insatser gjordes för att främja medarbetarnas hälsa 
både kortsiktigt och långsiktigt, detta var ett led i att följa visionen Ett liv i hälsa.172 
 
Apoteket använde sig av ett antal verksamhetsmål i styrningen mot företagets personalpolicy. 
Målen var uppsatta för områdena attraktiv arbetsgivare, medarbetarskap, gott ledarskap och 
frisknärvaro. I samtliga fall för åren 2007-2008 hade utfallet för gott ledarskap nått upp till det 
förutbestämda målet.173 
 
En grundläggande förutsättning för att Apoteket skulle bli ett framgångsrikt företag även på 
en marknad där det råder konkurrens var att medarbetarna hade kunskap om och känner sig 
delaktiga i Apotekets vision och kärnvärden. Företaget hade med anledning av detta därför 
sedan 2006 bedrivit ett systematiskt arbete med intern varumärkesetablering för att förankra 
Apotekets idéer hos cheferna vilka i sin tur skulle föra budskapet vidare inom organisationen 
via medarbetardialoger. Vidare hade ett antal aktiviteter genomförts för att stärka 
delaktigheten, framtidstron samt öka informationsutbytet mellan alla nivåer. 
Medarbetarluncher där medarbetare från hela Sverige fick träffa Apotekets VD och HR-
direktör var ett exempel på sådan aktivitet. Medarbetarna fick under mötena tillfälle att dela 
sina tankar och förväntningar.174 
 
Apoteket försökte rusta ett urval av sina chefer inför framtida utmaningar och 
omställningsarbetet. I och med att företaget gjorde nedskärningar inom vissa områden införde 
man exempelvis ett omställningsstöd kallat ApoNova. Stödet innebar bland annat att de 
medarbetare som inte längre behövdes fick söka jobb eller studera på heltid, fick möjlighet till 
karriärcoachning eller längre uppsägningstid.175 
 
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor på en konkurrensutsatt marknad. 
Företaget arbetade därför med att identifiera aktuell kompetens och leta efter luckor där 
förstärkning behövdes. Det var framför allt kompetenser inom affärsmannaskap, försäljning 
och ledarskap som prioriterades då de resulterade i störst avkastning och konkurrenskraft. 
Under året utbildades därför många medarbetare inom dessa områden. Vidare ansågs arbetet 
med att utveckla den farmaceutiska kompetensen viktigt, då det är vad som gör Apoteket 
unikt. Apoteket ökade också satsningarna på marknadsföring mot potentiella medarbetare för 
att kunna attrahera dem på en konkurrensutsatt marknad.176 
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Apotekets strävade efter en jämnare könsfördelning då medarbetarna bestod till 89 procent av 
kvinnor. Målsättningen att öka andelen manliga medarbetare med en procent per år har 
emellertid inte uppnåtts de senaste åren.177 

4.2.3 Processperspektivet – Före avreglering 
Innan avregleringen ville Apoteket enligt VD Stefan Carlsson vara väl förberedda, för att 
kunna bli framgångsrika på den nya apoteksmarknaden. Omregleringen gav Apoteket en ny 
ställning på marknaden vilket gjorde att Apoteket tvingades att effektivisera sina processer 
och anpassa kostnaderna för att kunna uppnå önskan om att bli framgångsrik efter 
avregleringen berättar Apotekets VD. Dessutom ville Apoteket försöka säkra bra 
upphandlingar av läkemedel där det så var möjligt men även att sortimentet skulle förbättras 
och utökas.178 
 
Att utveckla strukturer och processer var ett kontinuerligt arbete Apoteket bedrev för att 
tillhandahålla en hög och jämn kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Man fokuserade på 
sortiment, varuförsäljning, nya marknader och uthålliga kundrelationer. Felexpedieringar har 
legat på en låg nivå men receptprocessen fortsatte att förbättras och effektiviseras för att 
minska felexpedieringarna ytterligare.179 
 
I ett led att uppnå sina mål och strategier arbetade man med strategiska projekt. Under år 2008 
arbetade man med bland annat miljöcertifieringen och bildandet av dotterbolaget Apoteket 
Produktion & Laboratorier AB. Hela Apotekets koncern samt alla butiker är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. Det helägda dotterbolaget Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) 
tillverkade läkemedel som av olika anledningar inte tillhandahållits av läkemedelsindustrin. 
APL erbjöd även laboratorie-, utvecklings- och tillverkningstjänster till företag inom life 
science det vill säga läkemedelsföretag och biotechbranschen.180 
 
Under 2008 bildades med tanke på den stundande avregleringen ytterligare två nya bolag 
Apoteket Omstrukturering AB (Omstruktureringsbolaget) och Apotekets Service AB 
(Servicebolaget). Servicebolaget skulle ansvara för de databaser och IT-system som så 
småningom skulle göras tillgängliga för alla aktörer på den nya konkurrensutsatta 
apoteksmarknaden. Proceduren att överföra receptregistret, läkemedelsförteckningen och 
högkostnadsdatabasen krävde mycket resurser.181 
 
Inom Apoteket bedrevs ett riskanalysarbete som såg över processutvecklingsarbetet. Man 
letade efter förändringar i processutvecklingsarbetet som påverkat miljö eller kvalitet samt 
faktorer som var av regulatorisk eller juridisk art. Apotekets tillgångar som exempelvis 
finansiella tillgångar, processer eller informationshantering var utgångspunkten för analysen. 
Därefter sökte man efter risker såsom exempelvis rån, avbrott eller brister i 
informationsskyddet. Riskanalyserna sammanställdes och värderades för att sedan följas upp 
och åtgärdas. Processutvecklingsarbetet var ett viktigt integreringsverktyg för 
ledningssystemet gällande kvalitet och miljö. Syftet med processutvecklingsarbetet var att 
effektivisera och förbättra arbetsprocesserna.182 
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4.2.4 Ekonomiperspektivet – Före avreglering 
Före omregleringen var det inte alls så stort fokus på att få ned kostnaderna utan det handlade 
mer om att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige.183 Det fanns dock en önskan om att 
uppnå hög lönsamhet samt att vidareutveckla sitt redan starka varumärke.184 
 

År 2006 2007 2008 

Soliditet 29,2 % 31,1 % 32,8 % 

Utdelning 150 miljoner 145 miljoner 237 miljoner 

Nettoomsättning 37 269 miljoner 39 493 miljoner 41 710 miljoner 

Rörelseresultat 600 miljoner 588 miljoner 950 miljoner 

Resultat efter skatt 447 miljoner 433 miljoner 711 miljoner 

Räntabilitet på eget 
kapital 15,8 % 13,7 % 19,9 % 

Kassaflöde -426 miljoner -33 miljoner 551 miljoner 

Summa tillgångar 10 309 miljoner 10 596 miljoner 11 700 miljoner 
Tabell 3 Nyckeltal före avreglering Källa: Apoteket (2008) s. 1, 52, 57-58, Apoteket (2009) s. 28, 38-40, Apoteket 
(2012) s. 78 

Det var framförallt tre delområden som bidrog till Apotekets omsättning. Det största området 
var försäljningen av förskrivna läkemedel som utgjorde 65 procent av Apotekets 
nettoomsättning. Det innefattade försäljning av läkemedel på recept, dosdispenserade 
läkemedel samt övrig föreskriven försäljning. Avtalsbaserad försäljning av läkemedel och 
tjänster till sjukvården inom landsting, kommuner och företag var ett annat delområde som 
stod för 18 procent av nettoomsättningen. Det sista området var försäljning av 
egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter som motsvarade 16 procent av företagets 
nettoomsättning.185 
 
Enligt VD Stefan Carlsson fortsatte Apoteket AB sin utlandssatsning då man via Apoteket 
International etablerade ett dotterbolag i Norge. Dotterbolaget skulle inledningsvis sälja och 
distribuera dosförpackade läkemedel, ApoDos, till vårdhem och hemsjukvård. ApoDos är en 
unik lösning som innebär stora besparingar på grund av minskat läkemedels spill och ökad 
patienssäkerhet.186 
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4.3 Mål och strategier - Efter avreglering 
Efter avregleringen sker ett intensivt förändringsarbete för att skapa förutsättningar på den 
nya omreglerade apoteksmarknaden. Stora skillnader föreligger i Apotekets strategi idag 
jämfört med tiden innan avregleringen.187 Apotekets tidigare uppdrag var att säkerställa en 
god och säker läkemedelsförsörjning, bidra till en framgångsrik omreglering samt förbereda 
Apotekets verksamheter för en helt ny marknadsposition. Apotekets nya målsättning på den 
avreglerade marknaden är att behålla och stärka sin marknadsledande position som ledande 
hälso- och läkemedelsaktör.188 Nya strategiska fokusområden arbetades fram under de 
kommande åren vilka presenteras nedan. 

 Attraktiv arbetsgivare 
 Effektiva processer 
 Marknadens bästa kunderbjudande och en tydlig profil 
 Utveckla nya kunderbjudanden, marknader och samarbeten 
 Sänka inköpskostnaderna och bedriva en effektiv varuförsörjning 
 Sänka kostnader och förenkla arbetssätt 
 Attrahera, utveckla och behålla kompetens 

189 
Apotekets vision är Ett liv i hälsa och har funnits i flera år.190 Dagens affärsidé har funnits 
sedan år 2010 och bygger på att vara den ledande och mest lönsamma apoteksaktören i 
Sverige.191 
 

Organisationsschema för Apoteket efter avregleringen 

 
Figur 11 Organisationsschema för Apoteket AB Källa: Apoteket AB (2012) s. 10 

4.3.1 Kundperspektivet – Efter avreglering 
Marknadsandelarna grundade på antalet apotekstillstånd, det vill säga tillstånd som utfärdats 
av läkemedelsverket för att få driva apotek,192 för öppenvårdsapotek var vid 2011 års ingång 
30,7 procent. Vid årets utgång hade de sjunkigt med en procent och låg på 29,7 procent. 
Marknadsandelarna mätt som omsättningen av förskrivna och receptfria läkemedel var 2011 

                                                
187 Chef för Koncerncontrolling, Apoteket AB (2012)
188 Apoteket AB (2010) 
189 Apoteket AB (2011), Apoteket AB (2012) 
190 Apoteket AB (2008) s. 6, Apoteket AB (2012) 
191 Apoteket AB (2011), Apoteket AB (2012) 
192 Läkemedelsverket 
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33,3 procent det vill säga en minskning jämfört med föregående år då det låg på 34,3 procent. 
I marknadsandelarna ingår både apotek som drivs i egen regi samt franchiseapotek.193 
 
Omregleringen har enligt ekonomichefen genererat fler apotek i stadsregionerna vilket ger 
ökad apotekstäthet. Tillgängligheten på receptfritt har ökat markant vilket är positivt för 
kunderna men däremot har tillgängligheten vad det gäller läkemedel för svårt sjuka personer 
blivit sämre.194 VD Ann Carlsson säger att Apotekets strävan likväl är att ha bra tillgänglighet 
av läkemedel på sina apotek men upplyser också om möjligheten att beställa sina läkemedel 
via Apotekets webbplats eller via telefon på kundservice. För att tillgodose de som använder 
många läkemedel exempelvis äldre människor samverkar man med landets 
pensionärsorganisationer såsom PRO och SPF.195  
 
Branschglidningen mellan dagligvaruhandeln och apoteken har fortsatt. Att köpa receptfria 
läkemedel i dagligvaruhandeln har blivit allt vanligare och utgör idag 18 procent av den 
receptfria marknaden.196 Med anledning av detta har Apoteket förlorat stora delar av den 
marknaden.197 Apoteken har å andra sidan ökat sitt utbud av egenvårdsprodukter en hel del 
menar apotekschefen. Flera apoteksaktörer har dessutom introducerat egna märkesvaror. 
Apoteket har under 2011 till exempel lanserat flera nya produkter både inom redan etablerade 
varumärken men också inom deras egna märkesvaror såsom receptfria läkemedel i serien 
ApoFri. De har också introducerat ett helt nytt sortiment av hudvänlig makeup som Apoteket 
och apotekschefen tror gör dem till en starkare aktör inom området kropp och skönhet. Detta 
är viktigt på den numera konkurrensutsatta marknaden. Apoteket har även utvidgat sitt utbud 
för att nå ut till flera kundgrupper, däribland män, via en helt ny serie kroppsvårdsprodukter 
signerade Börje Salming, berättar apotekschefen.198 Genom medlemskorten kallade ApoPlus 
får Apotekets kunder idag såväl som före omregleringen rabatter berättar Apotekschefen. 199  
 
Genom affärsområde Farmaci erbjuder Apoteket flera tjänster till sina kunder såsom 
hemleverans av speciallivsmedel, leverans av läkemedel och specialfoder till veterinärer och 
lantbrukare samt utbildning i läkemedelshantering till hälso- och sjukvårdspersonal.200 
 
Apoteket utför undersökningar av kundnöjdheten via Svenskt kvalitetsindex. Indexet är en 
sammanställning grundat på tre frågor avseende hur nöjd kunden är totalt sett, utifrån de 
förväntningar som finns samt i relation till ett perfekt apotek. Resultatet för 2011 visade ett 
index på 73,6.201 
 
Apoteket beskriver läkemedelshanteringen som en operativ risk. Ansenliga konsekvenser kan 
uppkomma om brister i hantering och användning av läkemedel uppstår. Fel och brister i 
sortimentet alternativt oriktig eller utebliven rådgivning kan skada varumärket allvarligt vilket 
gör att lönsamheten påverkas på ett ofördelaktigt sätt. Företaget arbetar därför med 
omfattande säkerhetsåtgärder för att minska sådana negativa följder. Det sker exempelvis 
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194 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
195 VD Ann Carlsson, Apoteket AB (2012) 
196 Apoteket AB (2012) 
197 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
198 Apotekschef, Apoteket AB (2012), Strateg Kompetens- och ledarförsörjning, Koncern HR, Apoteket AB 
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genom kontinuerlig utbildning av medarbetarna inom området.202 Apotekschefen berättar att 
personalen har kompetensutvecklingstid en gång varannan vecka för sina medarbetare.203 

4.3.2 Medarbetarperspektivet – Efter avreglering 
Efter omregleringen finns det fler arbetsgivare för medarbetarna att välja på vilket har gjort att 
konkurrensen om medarbetarna har hårdnat. Vård- och omsorgsmarknaden har i allt större 
utsträckning själva börjat anställa farmaceuter vilka ofta rekryteras från apotek.204 Det måste 
alltid finnas en farmaceut på varje lokalt apotek under hela öppettiden och flera 
apoteksaktörer har till följd av den tilltagande konkurrensen om personalen därför haft svårt 
att hålla apoteken öppna. Detta gäller framförallt under sommarmånaderna då flera aktörer 
således tvingats stänga tillfälligt.205 Apotekschefen delar ekonomichefens syn om bristen på 
farmacevter som sommarvikarier och tillägger att det även är svårt att hitta farmacevter som 
kan tänkas arbeta timmar vid behov. Det tyder på att det inte finns några arbetslösa 
farmacevter.206 Apoteket AB har dock än så länge klarat sig genom att omdirigera personal, 
berättar ekonomichefen.207 Trots bristen finns det samtidigt fördelar enligt VD Ann Carlsson, 
då underskottet av personal uppmuntrar till utveckling och ökad valfrihet för medarbetarna. 
Dessutom verkar fler behöriga söka lediga tjänster hos Apoteket även fast det är brist på 
farmaceuter. Apoteket behöver anpassa sin organisation, skifta kompetens och ändra företaget 
efter marknadens utveckling. Målet är således att Apoteket ska vara branschens bästa 
arbetsplats och attrahera de bästa talangerna som vill bidra till Apotekets framgång.208 
Kompetens är idag lika viktigt för Apoteket som det var innan avregleringen berättar 
Apotekschefen och tillägger att kompetensen bibehållits även efter avregleringen.209 
 
Visionen Ett liv i hälsa präglar såväl medarbetare som kunder. Genom att Apoteket satsar på 
hälsa, välbefinnande och utveckling för medarbetarna ökar samtidigt tillförlitligheten för 
kunderna. Det sker ett konstant arbete vad gäller jämställdhetsfrågor och etnisk mångfald. 
Under 2011 fokuserade man på etnisk mångfald där önskan var att medarbetarnas olika 
ursprung skulle reflektera samhället.210 
 
VD Ann Carlsson menar att medarbetarna är Apotekets viktigaste tillgång och arbetet med att 
attrahera, utveckla och behålla medarbetare måste ske fortlöpande för att uppnå målet att 
rekrytera branschens bästa medarbetare – som vill arbeta i ett värderingsstyrt och lönsamt 
företag och som är besjälade av att förverkliga visionen om ett liv i hälsa.211 
 
Enligt Apotekets medarbetarundersökning var värdet på Apoteket som attraktiv arbetsgivare 
år 2009 och 2010 ca 45 %. År 2011 var målet 47 % men utfallet av 
medarbetarundersökningen blev istället ca 57 %, det vill säga en avsevärd ökning. Efter 
omregleringen har Apoteket, enligt årsredovisningarna 2010 och 2011, även lyckats bibehålla 
en hög nivå på motiverade medarbetare då motiverade medarbetare för 2011 uppgick till 73 
%, vilket var målsättningen.212 
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Apotekets informationsspridning såsom intern information och extern kommunikation 
regleras av deras policy. Det interna kommunikationsflödet går från styrelse och ledning till 
samtliga chefer inom organisationen och sker fortlöpande genom möten och 
informationsbrev. Respektive chef inom verksamheten har i sin tur ansvaret att förmedla 
informationen till sina medarbetare. Vidare finns ApoNet som är Apotekets intranät och ett 
viktigt kommunikationsverktyg. Här kan respektive medarbetare ta del av information och 
prenumerera på viss typ av information som berör denne. Exempel på dokument som 
publiceras på intranätet är företagets policy, riktlinjer, instruktioner samt andra dokument som 
styr och stödjer verksamheten.213 

4.3.3 Processperspektivet – Efter avreglering 
Apoteket Konsument effektiviserar och gör sina processer enklare för att uppnå minskade 
kostnader och skapa större nytta som ledande aktör på apoteksmarknaden. Viktigt är att 
upprätthålla en hög patientsäkerhet och frigöra mer tid för möten med kunder.214 
 
Apoteket Farmaci arbetar utifrån processorientering där det finns utvalda processägare och 
driftansvariga chefer. Kunderbjudandet effektiviseras och förbättras ständigt med hjälp av 
modern teknik och effektiva IT-system. Ett exempel på detta är läkemedelshanteringen mellan 
Apoteket Farmaci och landstingen där man använder sig av läkemedelsautomater som 
underlättar och effektiviserar hanteringen samtidigt som det gör läkemedelsförråden säkra och 
tillgängliga alla tider på dygnet.215 
 
I Apotekets årsredovisning framgår det att Apotekets IT-infrastruktur moderniseras med 
ändamål att sänka kostnader, stärka konkurrenskraften samt förbättra anpassningen till 
Apotekets behov på den nya marknaden. Bland annat införs ett nytt system för receptstöd 
något den intervjuade Strategen också bekräftar.216 
 
Strategen bekräftar även att Apoteket år 2010, efter omregleringen etablerade en egen 
varuförsörjning på ett ställe som tillgodoser alla verksamhetsgrenar av lager, plockning, 
packning och leverans. Detta säkerställer en konkurrenskraftig varuförsörjning med hög 
kvalitet. Förändringen innebär en stor utmaning där Apoteket måste etablera processer med en 
kostnadseffektiv struktur samt rutiner så att det inte uppstår avbrott i varuförsörjningen till 
apoteken runt om i landet. Varuförsörjningen är viktig då brister i hanteringen och 
användning av läkemedel kan få förödande effekter. 
 
Apoteket har enligt direktiv i samband med avregleringen bytt ut sitt kassa- och 
receptexpeditionssystem mot nya IT-stöd på samtliga apotek samt hos Apotekets kundservice. 
Bytet sker alltså till följd av krav i samband med avregleringen vilket påverkar Apoteket och 
dess interna processer, berättar Chef för Koncerncontrolling.217 
 
Avregleringen av apoteksmarknaden har varit en lång process som fortfarande pågår då 
avtalsmarknaden först nu konkurrensutsätts till fullo.218 Detta gör att Apoteket tvingas delta i 
landstingens upphandlingar vilket ökar trycket på de redan pressade priserna som i sin tur 
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beror på att lägsta pris ofta används som utvärderingskriterium vid upphandlingar. Dessutom 
minskar uppdragen i omfattning och storlek jämfört med då Apoteket var monopolist på 
marknaden. Under år 2011 förlorade Apoteket 5 av 7 avtalsupphandlingar avseende 
läkemedelsförsörjning till slutenvården. Dessa typer av faktorer påverkar såväl Apotekets 
verksamhet som dess processer. Detta har lett till att apoteket tvingats till kontinuerligt arbete 
med anpassningar till den förändrade marknaden men även att tillgodose kundernas behov 
genom nya lösningar i modern tid.219 
 
Alla apoteksaktörer har tillhandahållningsskyldighet för samtliga läkemedel. Apoteket har 
dock efter avregleringen fått större frihet vad det gäller arbetet med leverantörerna. Det gäller 
både val av leverantör samt hur arbetet skall se ut mellan leverantörerna och Apoteket.220 
 
Den största förändringen sedan avregleringen som Apotekschefen har upplevt är 
lagerhanteringen. Detta på grund av att man inte längre kan se vilka läkemedel som finns 
tillgängliga vart, vilket anses vara ett problem för kunden. I vissa fall får personal använda sig 
av muntlig kommunikation med andra aktörer i form av telefonsamtal för att leta redan på ett 
läkemedel och därmed tillfredställa kundbehovet, berättar apotekschefen.221 

4.3.4 Ekonomiperspektivet – Efter avreglering 
Apotekets ekonomichef beskriver att då försäljningsvolymerna på apoteksmarknaden är 
konstanta råder idag strid om volymerna, detta med anledning av att antalet aktörer är många. 
I och med att Apotekets volymer har gått ner så har också de stordriftsfördelar som man 
tidigare haft försvunnit. Detta gör det svårare att täcka företagets overhead kostnader 222 det 
vill säga kostnader för administrativa funktioner, stabsfunktioner och servicefunktioner.223 
Den nya situationen har enligt ekonomichefen lett till en kostnadsjakt där stort fokus läggs på 
att få ner kostnaderna. Som ett led i detta har lagerhållningen och därmed också 
tillgängligheten av dyra läkemedel försämrats.224 

Ekonomichefen berättar vidare att avregleringen också har lett till en prispress vilket påverkat 
Apotekets vinstmarginal. Ett område som tarvar stora utgifter är inom recepthanteringen. 
Anledningen till det är allt regelverk och IT-stöd som krävs. På receptbelagda läkemedel är 
dessutom både inköp och utförsäljningspriset låst vilket inte ger företaget något spelrum. 
Vissa delar vad det gäller inköpspriset börjar dock luckras upp. Inköp är annars något som 
Apoteket byggt upp en organisation kring och jobbar aktivt med.225 
 
Apotekets finansiella mål ses över en gång per år och meddelas av ägaren via 
ägaranvisningarna. Företaget använder sig av flera nyckeltal vilka följs upp och används som 
en del i styrningen. En handlingsplan finns men företaget har vissa problem att nå upp till 
uppsatta mål.226 
 

                                                
219 Apoteket AB (2012) 
220 Chef för Koncerncontrolling, Apoteket AB (2012) 
221 Apotekschef, Apoteket AB (2012) 
222 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
223 Laurelli Ordbok för affärsfolk 
224 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
225 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
226 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
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Att apoteksmarknaden är tuff märks av att flera apoteksaktörer har signalerat om 
lönsamhetsproblem. Även Apotekets ekonomichef tror på en försämring av deras långsiktiga 
finansiella styrka.227 
 

År 2009 2010 2011 

Soliditet 34,5 % 56,6 % 32,1 % 

Utdelning 372 miljoner 5 400 miljoner 200 miljoner 

Nettoomsättning 43 073 miljoner 26 275 miljoner 22 960 miljoner 

Rörelseresultat 804 miljoner -313 miljoner 189 miljoner 

Resultat efter skatt 532 miljoner 4520 miljoner 391 miljoner 

Räntabilitet på eget 
kapital 13,5 % 77,3 % 7,6 % 

Kassaflöde -244 miljoner -577 miljoner 34 miljoner 

Summa tillgångar 11 686 miljoner 13 537 miljoner 8 249 miljoner 
Tabell 4 Nyckeltal efter avreglering Källa: Apoteket AB (2011) s. 3, Apoteket AB (2012) s. 3, 11, 30, 31, 32, 78 

Den höga räntabiliteten på eget kapital beror på den justering för realisationsvinst som har 
skett.228 Realisationsvinst är en slags vinst som uppkommer vid försäljning av egendom som 
stigit i värde efter anskaffningstillfället, som exempelvis värdepapper eller fastigheter.229 
 
Apoteket AB bedrivs i en rörelsegren med två olika affärsområden. Affärsområde Konsument 
tillhandahåller försäljning av läkemedel och andra hälsorelaterade produkter, olika tjänster 
och rådgivning till privatpersoner via 349 egendrivna och 16 franchisedrivna apotek. Farmaci 
affärsområde riktar sig till landsting, kommuner och privata vårdföretag. De erbjuder bland 
annat läkemedelsförsörjning, läkemedelsgenomgångar och andra rådgivningstjänster. 
Området Farmaci står för 46,3 procent av den totala nettoomsättningen medan Konsument 
står för 48,8 procent.230 
 
Nettoomsättningen för år 2011 har gått ned med 5 procent jämfört med året innan. 
Anledningen till detta är framförallt övergången till franchisedrift samt nedgången av 
verksamheten inom område Farmaci. Farmacis tillbakagång bero på att Apoteket har tappat 
landstingsavtal, främst i Kalmar, Kronoberg och Blekinge men också på att landstingen väljer 
att utföra tjänsterna i egen regi genom att själva anställa farmaceuter.231 
 
Företaget är etablerat utomlands via Apoteket International som opererar i Norge och 
Tyskland. Där ingår även Apoteksakademin som erbjuder konsulttjänster för chefer i 
förändringsprocesser samt kompetensutveckling i värderingsstyrda företag och 
organisationer.232 Trots utlandsetablering sker ingen direkt aktiv satsning då det inte utgör en 
                                                
227 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
228 Apoteket AB (2012) 
229 Nationalencyklopedin 
230 Apoteket AB (2012) 
231 Apoteket AB (2012) 
232 Apoteket AB (2011) 
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viktig del för Apotekets fortsatta överlevnad.233 I själva verket har Apoteket helt nyligen, i 
maj/juni 2012, tagit beslut om att avveckla satsningarna i Norge, vilket också framgår i 
intervjun med Apotekets chef för Koncerncontrolling.234 
  

                                                
233 Ekonomichef, Apoteket AB (2012) 
234 Chef för Koncerncontrolling, Apoteket AB (2012) 
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5 Analys 
Följande kapitel ska analysera det teoretiska och empiriska materialet som presenterats i 
föregående kapitel. Strategier före och efter avregleringen kommer att jämföras med hjälp av 
strategikartor. Därefter kommer respektive perspektiv att analyseras. 
 ___________________________________________________________________________  

5.1 Inledning 
Även om själva avregleringen av marknaden gått fort så har det ändå varit en lång process för 
Apoteket. Vetskapen om den stundande avregleringen har funnits med länge och har färgat 
deras strategiarbete långt innan avregleringen trätt i kraft. Flera åtgärder har gjorts för att 
förbereda sig och skaffa ett bra utgångsläge. Bland annat har en offensiv etableringsstrategi 
för att öka tillgängligheten bedrivits. Under 2008 växte kedjan då nio nya apotek öppnades. 
Samma år gjordes också ett pilotförsök med att starta ett antal franchisedrivna apotek med 
syfte att stärka Apotekets marknadsposition. 
 
Idag råder brist på farmaceuter, vilket bekräftas från flera håll, något Apoteket insåg skulle bli 
ett problemområde redan på ett tidigt stadium. Så tidigt som 2006 beskrev man att för att bli 
ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag även på en konkurrensutsatt marknad är det 
grundläggande att alla medarbetare förstår och känner sig delaktiga i Apotekets vision och 
kärnvärden. För att åstadkomma detta har man systematiskt arbetat med intern 
varumärkesetablering från cheferna ned till övriga anställda. Två år senare uttrycker företaget 
återigen att de har satsat större resurser på marknadsföringen gentemot potentiella 
medarbetare med avsikt att attrahera kompetens på en avreglerad marknad. 
 
Apotekets strategiska förändringsarbete före avregleringen uppmärksammades även i media 
där det uttrycktes kritik mot deras agerande. Läkemedelstidningen skriver i slutskedet av 
monopol skedet en artikel i ämnet där kritik riktas mot Apoteket för att de genom aktiviteter 
såsom lobbying, taktiska PR-insatser och ministermöten motat konkurrensen. Kritiker menade 
att Apotekets utveckling av tjänster och logistik var svåra att finna stöd för i det statliga 
ägardirektivet och kunde äventyra konkurrensen på en kommande avmonopoliserad marknad. 
Omvärldsanalytikern och apotekaren Göran Alsterlind ansåg i artikeln att Apoteket hade 
missbrukat sin ställning.235 
 
I artikeln togs även upp information om att Apoteket hade upphandlat två byråer, Forsman & 
Bodenfors för information och reklam samt Springtime för medierelationer och PR. I 
upphandlingsunderlagets specifikation för PR-tjänster framgick att de skulle hjälpa till med 
strategisk planering och taktik. Medierelationerna framställdes som viktiga med tanke på 
Apotekets läge där omregleringen av marknaden blev allt tydligare och utmaningarna större. 
Apotekets marknadsdirektörs åsikt var dock att de inte hade gjort något utan att ägarna haft 
vetskap om det. De hade inte heller gjort några saker som de inte tidigare gjort utan enbart 
agerat som ett företag måste det vill säga effektiviserat, förbättrat och utvecklat tjänsterna.236 
  

                                                
235 Borgström (2007) 
236 Borgström (2007) 



Sida 51 av 74 
 

5.2 Apotekets strategikartor före och efter omregleringen 
Marknadsstrukturen det vill säga de egenskaper som utmärker marknaden för tillfället 
fastställer företagets utrymme för självständigt agerande enligt Anderson och Ohlsson. En 
förändring av marknadsstrukturen kan därmed påverka företagets målformulering och deras 
marknadsagerande. 237 När apoteksmarknaden avreglerades fick flera aktörer tillträde till 
marknaden vilket torde vara en stor omställning för den tidigare monopolisten Apoteket AB. 
Apoteket AB var tvunget att förändras då omgivningen och dess omständigheter förändrats på 
grund av avregleringen.238 Dessa förändringar bör synas som ändringar i strategiska mål 
aktiviteter. Nedan presenteras därför två strategikartor för Apoteket AB. Då strategierna 
beskrevs i löpande text i empirin sammanfattas strategierna i strategikartor för att ge läsaren 
en sammanfattande bild av Apotekets strategier före såväl efter omreglering. Det faktum att 
finansiellt-, kund-, process- samt förnyelse och utvecklingsperspektivet till stor del går in i 
varandra kan vara bra att ha i åtanke inför fortsatt analysdel.  

Apotekets strategikarta före omreglering 
Perspektiv Framgångsfaktorer Mått och mål Aktivitet/initiativ 
Finansiellt  Förbättra försäljningen av 

varor och tjänster till 
privatpersoner samt vård- 
och omsorg 

 Fokus på att förbättra 
läkemedelsanvändningen 

 Öka den internationella 
närvaron 

Uppnå hög 
lönsamhet samt 
vidare utveckla sitt 
redan starka 
varumärke 

 Apoteket International AB 
 ApoDos 

Kund  Tillhandahålla lösningar, 
produkter och tjänster, 
med hälsoperspektivet i 
fokus 

 Positivt kundbemötande 
samt helhetsintryck av 
Apoteket 

 Införa franchise 
 Få olika försäljnings-

kanaler att samverka för 
att på så sätt bli starkare 

Sortimentet ska 
vara attraktivt och 
kundanpassat med 
en hög 
patientsäkerhet 
och professionell 
rådgivning i ett 
nära samarbete 
med sjukvården 

 Nöjd-Kund-Index 
 Franchiseprojekt 

Process  Utveckla strukturer och 
processer 

 Tillhandahålla en hög och 
jämn kvalitet till lägsta 
möjliga kostnad 

 Förbättra receptprocessen 

Effektivisera och 
förbättra 
arbetsprocesserna 

 Apoteket Produktion & 
Laboratorier AB  

 Miljöcertifiering enligt ISO 14001 
 Bildandet av Apoteket 

Omstrukturering AB och Apoteket 
Service AB 

 Riskanalysarbete 
Förnyelse 
och 
utveckling 

 Förbereda chefer och 
medarbetare för den 
kommande konkurrensen 

 Förankra Apotekets idéer 
genom intern 
varumärkesetablering 

Genom bra 
ledarskap vara en 
attraktiv 
arbetsgivare som 
har kompetenta 
och motiverade 
medarbetare 

 Aktiviteter såsom 
medarbetardialoger och 
medarbetarluncher för att stärka 
delaktigheten, framtidstron samt 
öka informationsutbytet mellan alla 
nivåer inom Apoteket 

 ApoNova 
Tabell 5 Strategikarta före omreglering, egenkonstruerad Källa:Sammanfattning av empiri  
                                                
237Anderson & Ohlsson (1999) 
238 Normann (2001) 
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Apotekets strategikarta efter omreglering 
Perspektiv Framgångsfaktorer Mått och mål Aktivitet/initiativ 
Finansiellt  Sänka kostnader 

däribland 
inköpskostnader och 
lagerhållningskostnader 

Vara den ledande 
och mest 
lönsamma 
apoteksaktören i 
Sverige 

 Kostnadseffektivisering 
 Avveckling av Apoteket 

International AB 

Kund  Utveckla nya 
kunderbjudanden, 
marknader och 
samarbeten 

Ha en tydlig profil 
och marknadens 
bästa 
kunderbjudande  

 Utökning av apotek som drivs i 
Franchiseform 

 Bredda varusortimentet och utvidga 
försäljning inom redan etablerade 
områden såsom smink och ApoFri 

Process  Effektivare processer och 
enklare arbetssätt 

 Förbättra 
kunderbjudanden med 
hjälp av teknik och IT-
system 

 Säkerställa en 
konkurrenskraftig 
varuförsörjning 

Kontinuerligt 
arbeta med 
Apotekets 
processer för att 
minska 
kostnaderna och 
skapa större nytta 
som aktör på 
arbetsmarknaden 

 Modernisering av Apotekets IT-
struktur 

 Nya system för receptstöd och 
kassa 

 Ny varuförsörjning år 2010 

Förnyelse 
och 
utveckling 

 Attraktiv arbetsgivare 
 Attrahera, utveckla och 

bibehålla kompetens 
 Uppmuntra till utveckling 

och ökad valfrihet 
 Anpassa organisationen 

genom att skifta 
kompetens och följa 
marknadens utveckling 

Vara branschens 
bästa arbetsplats 
och attrahera de 
bästa talangerna 
som vill bidra till 
Apotekets 
framgång. 

 Kompetensutveckling 
 Medarbetarundersökningar 
 ApoNet 

Tabell 6 Strategikarta efter omreglering, egenkonstruerad Källa:Sammanfattning av empiri  

  



Sida 53 av 74 
 

5.3 Finansiellt perspektiv 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Soliditet 29,2 % 31,1 % 32,8 % 34,5 % 56,6 % 32,1 % 

Utdelning 150 mkr 145 mkr 237 mkr 372 mkr 5 400 mkr 200 mkr 

Nettoomsättning 37 269 mkr 39 493 mkr 41 710 mkr 43 073 mkr 26 275 mkr 22 960 mkr 

Rörelseresultat 600 mkr 588 mkr  950 mkr 804 mkr -313 mkr 189 mkr 

Resultat efter 
skatt 477 mkr 433 mkr 711 mkr 532 mkr 4 520 mkr 391 mkr 

Räntabilitet på 
eget kapital 15,8 % 13,7 % 19,9 % 13,5 % 77,3 % 7,6 % 

Kassaflöde -426 mkr -33 mkr 551 mkr -244 mkr -577 mkr 34 mkr 

Summa tillgångar 10 309 mkr 10 596 mkr 11 700 mkr 11 686 mkr 13 537 mkr 8 249 mkr 
Tabell 7 Samtliga nyckeltal för Apoteket, egenkonstruerad Källa: Apoteket (2008) s. 1, 52, 57-58, Apoteket (2009) s. 
28, 38-40, Apoteket AB (2011) s. 3, Apoteket AB (2012) s. 3, 11, 30, 31, 32, 78 

För år 2010 sker en markant höjning av räntabilitet på eget kapital, soliditet och utdelning 
vilket beror på att det justerats efter realisationsvinsten som uppstod då avregleringen trädde i 
kraft under 2009. Således höjdes Apotekets egna kapital till följd av realisationsvinsten och 
därmed även räntabiliteten på eget kapital. Med anledning av detta höjs soliditeten vilket 
enligt Olve vittnar om att företaget är stabilt då det belånade kapitalet i förhållande till det 
egna kapitalet har minskat. Apotekets eget kapital uppgår följaktligen till 56,6 % av de totala 
tillgångarna. Den höga soliditeten skapar emellertid ett högre vinstkrav från ägarna,239 och vi 
kan mycket riktigt utläsa av tabellen att utdelningen för år 2010 var enorm i förhållande till 
närstående år. Detta kan tyckas vara strategiskt tveksamt då Apoteket befinner sig på en 
konkurrensutsatt marknad och inte längre kan förlita sig till stabila intäkter. 
 
Det faktum att Apoteket AB sålde av flertalet apotek så att endast 330 stycken återstod i deras 
ägor har självklart påverkat flera av deras nyckeltal. Mått såsom nettoomsättning, 
rörelseresultat och resultat efter skatt har helt naturligt gått ned efter avregleringen. Detta gör 
det svårt att bedöma om nedgången beror på efterföljder av försäljningen eller om det har att 
göra med att helt nya aspekter har tillkommit. 
 
En monopolist har enligt Konkurrensverket ofta olika slags konkurrensfördelar.240 Stora 
företag kan exempelvis erhålla finansiella stordriftsfördelar såsom lägre inköpspriser på grund 
av de stora kvantiteter som köps.241 Vid intervjun med Apotekets ekonomichef framkom just 
detta att stordriftsfördelarna som man tidigare haft hade försvunnit vilket i sin tur gjort att det 
blivit svårare för företaget att täcka sina overhead kostnader. Med anledning av detta har 
Apoteket tvingats förändra sina strategier och arbetar idag mycket mer med 
kostnadsreducering än vad man gjorde före avregleringen. Prispressen som råder på 
apoteksmarknaden och som är vanlig i ett tidigt skede av en avreglering innebär även den att 
företaget måste arbeta mer aktivt med både produktivitetsförbättringar samt 
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240 Konkurrensverket (1998) 
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kostnadseffektiviseringar. I Bleekes artikel angående avregleringar i USA hade alla företagen, 
precis som Apoteket, tvingats till nedskärningar och omstruktureringar för att överleva.242 
Detta visar att informationen, som säger att det råder brist på kostnadseffektivisering inom 
reglerade branscher, vilket såväl konkurrensverket som Karlöf och Lövingsson framhåller, 
stämmer.243 Effekterna av kostnadsreduceringen har för Apoteket bland annat inneburit att 
inköpsförhandlingarna blivit viktigare och att lagerhållningen av dyra läkemedel har minskat. 
Genom att minska ned på lagren binds mindre ekonomiska resurser upp vilket resulterar i 
bättre resursutnyttjande. Apoteket minskar också kostnaderna genom att förbättra kanalmixen 
då man förenklar handeln utanför Apotekets affärer via telefonförsäljning och e-handel. 
Kaplan och Norton beskriver det som ett användbart tillvägagångssätt.244  
 
Ett område som är mycket viktigt för Apoteket är läkemedelshanteringen då det kan uppstå 
ansenliga konsekvenser vid fel i sortiment alternativt oriktig rådgivning. Detta kan ses som en 
ekonomisk risk vilket är viktigt att belysa enligt Olve.245 Brister och fel av detta slag kan göra 
att varumärket skadas och att lönsamheten påverkas negativt. Apoteket arbetar därför med 
omfattande säkerhetsåtgärder. Inom säkerhetstänkandet kan inga strategiska skillnader 
upptäckas hos Apoteket AB då det har haft hög prioritet såväl före som efter avregleringen. 
 
Med tanke på Apotekets organisations omfattning kan man förutsätta att företaget har 
affärsenheter som befinner sig i olika stadier. Många tecken tyder dock på att Apoteket efter 
avregleringen till största delen befinner sig i ett vad Kaplan och Norton kallar för 
tillväxtstadium vilket innebär produktutveckling och stora investeringar för företaget. De 
beskriver att det inte är ovanligt att en förändring av marknaden kan få en enhet att återigen 
befinner sig i ett tillväxtstadium.246 Avregleringen och därmed konkurrensutsättningen tvingar 
helt enkelt Apoteket, liksom de avreglerade amerikanska företagen ur Bleekes artikel, till att 
göra stora investeringar för att förbättra exempelvis produktiviteten och kundservicen.247 För 
att säkerställa en konkurrenskraftig varuförsörjning med hög kvalitet satsar Apoteket 
exempelvis på en ny varuförsörjning som är samlad på ett ställe och tillgodoser alla 
verksamhetsgrenarna. Vidare har företaget genomfört en omfattande modernisering av hela IT 
infrastrukturen. Apotekets strategi att lansera flera nya produkter inom makeup och 
kroppsvård, vilka kan ha stor tillväxtpotential och innebära exploatering av nya marknader, 
stämmer också väl överens med hur ett företag som befinner sig i ett tillväxtstadium 
vanligtvis agerar. 248 Det ökade utbudet i kombination med fördjupade relationer med redan 
befintliga kunder leder dessutom enligt Niven till ökade intäkter vilket är nog så viktigt när 
konkurrenstrycket tilltar.249 Genom att introducera varor som riktar sig till helt nya 
kundgrupper minskas också risken att de ersätter försäljningen av befintliga produkter. 
Apoteket utvecklar även sina tjänster genom att införa nya system för receptstöd och 
läkemedelsautomater. Denna strategiska åtgärd att lansera nya varor och tjänster stämmer 
dock inte med de tendenser Bleeke har sett hos de amerikanska företagen som snarare har 
begränsat sitt sortiment.250 Med tanke på den typ av varor som Apoteket har infört är det 
mycket troligt att agerandet har att göra med den branschglidning som sker gentemot 
dagligvaruhandeln. 
                                                
242 Bleeke (1990) 
243 Karlöf och Lövingsson (2005), Konkurrensverket (1998) 
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246 Kaplan & Norton (1999) 
247 Bleeke (1990) 
248 Kaplan & Norton (1999) 
249 Niven (2005) 
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Kaplan och Norton förklarar att det inte är ovanligt att företag som befinner sig i ett 
tillväxtstadium har ett negativt kassaflöde till följd av investeringarna vilket Apoteket haft 
under 2009 och 2010.251 Det negativa kassaflödet återfinns även under 2006 och 2007 vilket 
styrker det faktum att Apoteket tidigt genomfört investeringar för att vara väl förberedda för 
den kommande avregleringen. Med detta sagt har företaget säkerligen även affärsenheter som 
befinner sig i mognadsstadiet, vilket Apotekets lönsamhetsmål vittna om, och skördestadiet 
precis som de har enheter som nått slutdestination i form av avveckling. Utlandssatsningen i 
Norge har man till exempel bestämt ska avvecklas. Detta är enligt Pettigrew & Whipp ett 
tydligt exempel där en operativ förändring visar att det strategiska valet inte varit 
lyckosamt.252 Att avveckla perifera verksamheter såsom Apotekets etablering i Norge följer 
det handlingsförfarande som man sett i USA där företagen tvingats göra avvecklingar för att 
kunna klara sig på den konkurrensintensiva marknaden.253 
 
Det faktum att Apoteket redan före avregleringen börjat satsa för att positionera sig på den 
stundande konkurrensutsatta marknaden gör det svårt att se några större finansiella skillnader 
förutom det ökade intresset för att minska kostnader. Ur studiens information som framförallt 
avser åren 2007-2011 tyder mycket på att Apoteket huvudsakligen befunnit sig i ett 
tillväxtstadium även före avregleringen. Detta grundas på att företaget även då genomfört 
flertalet satsningar på såväl medarbetare som franchiseprojekt vilket inte stämmer överens 
med ett företag som befinner sig i ett skördande stadium. Flertalet av ovan nämnda 
investeringar som genomförts efter avregleringen har dessutom säkerligen inletts redan före 
då de kräver mycket tid och stora resurser, inte minst ekonomiskt, för att verkställas. 
 
Såväl Niven som kaplan och Norton menar att det bara finns två sätt för ett företag att öka 
lönsamheten, antingen måste försäljningsintäkterna öka eller utgifterna minska.254 Apoteket 
försöker genomföra båda åtgärderna med avsikt att förbättra sin konkurrenskraft på en tuff 
marknad där flera apoteksaktörer redan signalerat om lönsamhetsproblem. 

5.4 Kundperspektivet 
Apoteket gick med anledning av avregleringen från att ha innehaft alla marknadsandelar till 
att endast inneha ungefär 35 procent. Sedan dess har marknadsandelarna gått ner ytterligare 
en del till 29,7 procent vid 2011 års slut. En anledning är att dagligvaruhandeln såsom ICA 
Cura har tagit över stor del av handeln med receptfria läkemedel, vilket har lett till att 
Apoteket har förlorat kunder och stora delar av den marknaden. Mycket tyder på att Apoteket 
med anledning av detta gjort strategiska åtgärder såsom att bredda sitt sortiment och lansera 
helt nya produkter för att tilltala fler kunder och värva helt nya köpare. Genom att lansera 
makeup och fler kroppsvårdsprodukter riktade till män blir företaget starkare inom området 
kropp och skönhet vilket ger dem potential till att öka sina marknadsandelar inom det området 
istället. På detta sätt kan den ökande försäljningen av skönhetsprodukter kompensera för 
förlorade intäkter från den receptfria marknaden. Apoteket har helt enkelt kontrat 
dagligvaruhandel genom att ge sig in på deras marknad då de har utvidgat sitt sortiment av 
sådana produkter man vanligtvis köper i affärer som tillhandahåller dagligvaror. 
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Apoteket har gjort fler strategiska satsningar däribland franchiseprojektet som inleddes året 
innan avregleringen och som har fortsatt att utvidgas. Huruvida satsningen är en direkt följd 
av avregleringen eller ej är svårt att säga men det är oavsett anledning ett taktiskt 
handlingsförfarande som kan vara mycket fördelaktigt då konkurrensen ökar. Franchise 
införandet innebär att företaget får stor spridning av sitt varumärke samtidigt som Apotekets 
syfte att utveckla servicenivån och stärka sin marknadsposition uppnås. Bleeke har genom sin 
studie av avregleringarna i USA iakttagit fyra typer av företag som har lyckats överleva och 
frambringa lönsamma och varaktiga marknadspositioner. En av dem är broad-based 
distribution companies vilka erbjuder ett stort antal produkter och servicetjänster inom ett 
ansenligt geografiskt område.255 Apotekets stora spridning sedan monopoltiden i kombination 
med franchiseprojektet gör att företaget stämmer väl in på den beskrivningen. Detta kan visa 
sig vara en viktig faktor för Apotekets framtid. Att agerande i form av positionering och 
utveckling av servicen är strategiska bra initiativ styrks även i teorin. Nilsson menar att 
genom att skapa ett gott rykte kan företaget gardera sig för de risker i form av ökad 
konkurrens om kunder, kapital och medarbetare som följer med konkurrensutsättningen.256 
Vikten av att vårda sitt rykte och varumärke är något som Apoteket är väl medveten om och 
arbetar aktivt för. Apoteket arbetar bland annat med betydande säkerhetsrutiner såsom 
löpande utbildning av personal för att minimera och förhindra alla typer av fel som kan uppstå 
då det kan påverka bilden av företaget negativt. Genom att upprätthålla hög kompetens hos 
personalen vidmakthålls också god service till kunderna vilket är ett viktigt konkurrensmedel 
på en avreglerad marknad. 
 
För att lyckas behålla befintliga kunder och värva nya krävs att kunderna är tillfredsställda 
menar Kaplan och Norton. 257 Endast genom att tillföra rätt produkter och tjänster på ett 
kostnadseffektivt sätt som tillfredsställer kundernas behov kan företaget uppnå lönsamhet. Det 
är därför väldigt viktigt att följa kunderna via exempelvis nöjda kundindex då de gör att man 
tidigt kan se förändringar i kundernas beteende för att på så sätt hindra att kundernas lojalitet 
påverkas.258 Personalen har också en central roll när det kommer till insamling av 
kundinformation och skapa kundnöjdhet då det är de som har direkt kontakt med kunden. 
Denna kundorientering tendera att bli avsevärt mycket viktigare vid konkurrensutsättning 
enligt Nilsson. Nilsson upplyser också om att en minskad lojalitet från kunder och 
leverantörer uppkommer i samband med att konkurrensen ökar.259 Apoteket har som så många 
andra företag ett medlemskort som de kallar ApoPlus. Medlemskortet kan vara ett sätt för 
företaget att kartlägga sina kunder för att få fram nödvändig information om deras preferenser 
i fråga om exempelvis produktval, pris och kvalitet. Apoteket utför vidare årligen nöjda 
kundindex, något man gjorde även före avregleringen. Indexet visar att Apoteket trots 
avregleringen har lyckats bibehålla den höga kundnöjdheten företaget hade innan. Kanske till 
följd av att Apoteket sedan länge varit ett välkänt märke förknippat med en positiv attityd av 
svenska folket. Såväl Uggla som Normann poängterar betydelsen av varumärket och 
beskriver att det för flera företag är så viktigt att de är helt beroende av det för att nå framgång 
och vidmakthålla sin plats på marknaden.260 Eventuellt kan Apotekets varumärke fungera som 
en viktig konkurrensfördel från monopoltiden, åtminstone till en början. Trots goda signaler 
från nöjda kundindexet kan man, efter konkurrensutsättningen, märka att kundernas lojalitet 
likväl har minskat. Inom läkemedelsförsörjningen till slutenvården förlorade Apoteket under 
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2011 fem utav sju upphandlingar. Minskad lojalitet leder precis som minskade 
stordriftsfördelar till att företaget måste arbeta med kostnader mer aktivt säger Nilsson.261 
Detta ter sig självklart då förlorade kunder innebär minskade intäkter vilket måste 
kompenseras på annat sätt. 
 
Att Apotekets organisation har ändrat sin strategiska inriktning efter avregleringen märks 
även på deras affärsidé. Affärsidén handlade förr om att utifrån kundernas behov erbjuda 
varor och tjänster som bidrog till bättre hälsa men handlar idag om att vara den ledande och 
mest lönsamma apoteksaktören i Sverige. Detta vittnar om att man idag lägger ett helt annat 
fokus på lönsamheten vilket också märks inom de finansiella strategierna där 
kostnadsreducering flyttats högt upp på listan. Apotekets ekonomichef beskrev i intervjun 
också just den förändringen. Före avregleringen prioriterades inte kostnadsreduceringen på 
samma sätt utan fokus låg istället på att förbättra läkemedelsanvändningen.  
 
Konkurrensverket beskriver flera faktorer som gynnar konsumenten då marknader avregleras. 
Exempel på sådana faktorer är ökade valmöjligheter, lägre priser, mer produktförnyelse samt 
bättre service och kvalitet. 262 Vissa av dessa fördelar har säkert införlivats i och med 
avregleringen av apoteksmarknaden. Tillgängligheten på receptfria läkemedel har till exempel 
förbättrats genom att apotekstätheten har ökat i stadsområdena och öppettiderna förlängts i 
och med exempelvis ICA Cura. Detta stämmer väl överens med hur marknadssituationen ser 
ut i Norge och på Island efter deras avreglering. Apoteket har dessutom börjat arbeta hårt för 
att få ned kostnaderna vilket i kombination med prispressen på marknaden gör att varorna och 
tjänsterna blir billigare. Servicen och produktutvecklingen borde också ha förbättras då det är 
faktorer som fungerar som viktiga konkurrensmedel, men frågan är om så är fallet då det står i 
motsatts till kostnadsreduceringen. Lagerhållningen av dyra receptbelagda mediciner har 
exempelvis minskats vilket gör att det måste uppstå väntetid för kunden. Detta innebär att 
servicen åtminstone inte har förbättrats för alla kundgrupper. 

5.5 Processperspektivet 
Såväl före som efter omregleringen arbetar Apoteket internt med att effektivisera sina 
processer och arbetssätt vilket är i enlighet med Olves och Nilssons teori om att granska och 
analysera företagets interna processer.263 Nilsson skriver i sin teori om konkurrensutsättning 
att företag måste jobba med bland annat kostnader och kundnöjdhet, detta för att stå emot att 
marknadskrafter styr verksamheten. Dessutom måste företag erbjuda unika erbjudanden till 
låga kostnader264, vilket Apoteket också gör genom att tillhandahålla en hög och jämn kvalitet 
till lägsta möjliga kostnad samtidigt som önskan finns att säkra upphandlingar för att förbättra 
och utöka sortimentet. Processperspektivet förklarar ”hur” man strategiskt ska uppnå sina mål 
som är i enlighet med Nivens teori om processperspektivet 265 och är ett led i att skapa större 
nytta och tillfredställa kundbehovet något både Nilsson, Olve samt Kaplan och Norton tar upp 
i sin teori för modellen kallad värdekedjan.266 I värdekedjan identifieras bland annat kostnader 
och kvalitet för att skapa underlag för processmåttet.267 
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Genom att bilda Apoteket Omstrukturering AB samt Apoteket Service AB var Apoteket väl 
förberedda på den stundande omregleringen. Omstruktureringsbolaget skulle underlätta 
processen i delningen av Apoteket medans Servicebolaget skulle tillhandahålla hjälpmedel för 
de nya aktörerna på marknaden. Hultkrantz och Söderström skriver att myndigheterna 
behåller viss kontroll efter avregleringen för se till att aktörerna håller sig till uppsatta 
kompetens- och säkerhetskrav,268 alltså torde Servicebolaget finnas för att tillhandahålla 
hjälpmedel för nya aktörer. Exempel på aktiviteter som Apoteket genomförde före 
avregleringen var bland annat miljöcertifiering och riskanalysarbete som också tenderar vara 
arbete för att underlätta omregleringsarbetet. Niven beskriver också dessa aktiviteter som ett 
sätt att skapa positiv respons från kunder då allt fler värdesätter sådana typer åtaganden. 
Nilsson skriver i sin teori gällande konkurrensutsättning att företag kan tvingas omstrukturera 
då attraktionskraft eller konkurrensfördelar saknas till följd av överetablering eller minskad 
efterfråga.269 Apoteket Omstrukturering AB stämmer överens med Nilssons teori om att 
företag kan tvingas omstrukturera för att anpassa sig på den nya marknaden, detta till följd av 
avregleringen. Vidare skriver Nilsson att konkurrensen ger skäl till en utökad kommunikation 
där ekonomistyrningen kan komma att integreras mellan företagen.270 Det är även viktigt att 
med hjälp av IT-utvecklingen skapa gemensamt värdeskapande för att nå en långsiktig 
samverkan mellan företag.271 Servicebolagets uppgift var att tillhandahålla hjälpmedel för de 
nya aktörerna vilket också förhoppningsvis gav upphov till utökad kommunikation och IT-
utveckling mellan aktörerna. En ytterligare förhoppning hos Apoteket var att gemensamt med 
andra aktörer uppnå värdeskapande och en långsiktig samverkan. 
 
Efter omregleringen etablerade Apoteket bland annat en egen varuförsörjning och nya system 
inom IT, kassa och recept. Enligt Nilssons och Normanns teori om konkurrensutsättning 
ändras förutsättningen för styrning vid utveckling av IT på grund av nya regler. Apoteket har 
därmed tagit tillvara på möjligheten att utveckla IT-verksamheten för att inte förlora 
konkurrenskraft. Det leder till en enklare hantering av data och ökar insynen i företaget.272 IT-
utvecklingen var ett led i att sänka kostnader, bli mer effektiva och förbättra 
kunderbjudandena, vilket gav upphov till nya processer och rutiner. Nilsson och Olve menar i 
sin teori för processperspektivet att företag måste vara internt effektiva för att identifiera vilka 
resurser och förmågor som är i behov av att uppgraderas eller införas.273 Detta för att i sin tur 
skapa de rätta kundvärdena och därmed tillfredställa ägarnas förväntningar, enligt Olve.274 
Genom Apotekets åtgärder som att sänka kostnader och att bli mer effektiva, skapas 
förutsättningar för Apoteket på den nu avreglerade marknaden menar Nilsson.275 Apotekets 
varuförsörjning skulle förutom att vara effektiv även säkerställa en konkurrenskraftig 
varuförsörjning som skulle kunna tillgodose värdekedjans kundbehov. Dock tvingas Apoteket 
ständigt till offentliga upphandlingar vilket pressar priserna och stöds av såväl Hultkrantz och 
Söderström som Konkurrensverkets studie om lägre priser.276 Samtidigt begränsas tillgången 
på uppdrag vilket tvingar Apoteket till anpassningar, ett faktum som tidigare inte funnits i 
samma utsträckning. Senast under år 2011 förlorade Apoteket 5 av 7 avtalsupphandlingar 
avseende läkemedelsförsörjning till slutenvården. Dessa faktorer påverkar 
värdekedjeprocessen för varuförsörjningen, då kundbehovet/efterfrågan förändras på grund av 
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exempelvis förlorade upphandlingar. Därav antas förhoppningsvis den nya egna 
varuförsörjningen underlätta och förbättra hanteringen av förändringar i efterfrågan. Niven 
och Normann har en utvecklad syn på värdekedjan där kunden ses som en medproducent som 
är med och utformar värdeskapandet.277 
 
Olve beskriver i sin teori att det är viktigt att gemensamt med andra aktörer skapa kundvärde 
genom att värna om sina relationer och att det bör framgå i företagets mått och mål, något 
som inte återfunnits i Apotekets mått och mål. Däremot framgick det i intervjun med 
apotekschefen att man använder sig av muntlig kommunikation med andra aktörer i form av 
telefonsamtal, alltså telefonkommunikation, för att lokalisera läkemedel hos andra aktörer och 
därmed tillfredställa kundbehovet. Således finns en slags form av virtual organisation som 
Olve beskriver och det innebär att samverkan mellan företag krävs för att en viss leverans 
skall komma till stånd.278 Därmed vore det önskvärt att gemensamma strategier och processer 
utformas för att tillgodose kunden. Kommunikationen mellan aktörerna som apotekschefen 
vittnar om överrensstämmer med den trend som uppkommer vid konkurrensutsättning där 
distributionskanaler uppstår mellan konkurrenter för att öka öppenheten. Kanalerna gynnar 
kunder då lösningar skapas för kunden skriver Nilsson och Niven.279 Vidare skriver Pettigrew 
och Whipp att strategier för konkurrens skapas med hjälp av omvärldsanalyser. 
Omvärldsanalyserna skapas i sin tur med hjälp av informationsinhämtning från omvärlden 
och bör ske genom att följa kundgrupper samt andra konkurrenters framgång och 
lönsamhet.280 Således har kommunikation med andra aktörer lett till att en strategi uppkommit 
på grund av avregleringen. Informationen bör dessutom spridas vidare till alla 
företagsnivåer,281 vilket också sker på Apoteket med hjälp av chefer och ApoNet. Även 
Normann poängterar att den interna kommunikationen är viktig. Apotekets medarbetare bör 
veta vad Apotekets identitet är och vad som är viktigt för Apoteket. Den interna 
kommunikationen gör Apoteket unikt samt konkurrenskraftigt och förhindrar att varumärket 
skadas eller att kärnvärderingar sviks.282 
 
Inom Apotekets processperspektiv finns strategiska förändringar, målen är dock likvärdiga 
före som efter avregleringen. Processperspektivet är mycket omfattande då det skall fungera 
för hela värdekedjan, således bör omställningsarbetet skett mycket tidigt och därmed syns inte 
förändringarna lika klart under den korta period som studerats. Dock har en del nya satsningar 
skett under de senaste åren vilket stöds av teorier och beror på omregleringen. Vidare har 
Apoteket fått helt nya förutsättningar sedan tidigare. 

5.6 Förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
Enligt Nilsson och Olve handlar perspektivet för förnyelse och utveckling om bland annat 
kompetens, teknik och arbetssätt samt att företagets långsiktiga förnyelsekraft är en 
betydelsefull del i företagets överlevnadsförmåga. Till detta perspektiv tillhör strategisk 
kompetens av olika slag och hur de tillhandahålls men även informationsförmedling och 
beslutfattande.283 Apotekets medarbetarperspektiv överensstämmer med samtliga författares 
beskrivning av strategikartans förnyelse- och utvecklingsperspektiv. Apoteket har alltid haft 
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ett fokus på medarbetarna vad det gäller såväl kompetens som hälsa och de har en central roll 
i arbetet med kostnader och kundnöjdhet då marknadskrafter allt mer styr verksamheten på 
grund av konkurrensintensiteten. I Nilssons teori om förändringar vid konkurrensutsättning 
ökar kravet på insyn.284 Förutom informationsspridningen som presenterades i 
processperspektivet ovan har även Apotekets kompetensutveckling ökat i takt med 
konkurrensutvecklingen på grund av avregleringen. 
 

  
Figur 12 Diagram över motiverade arbetare hos  Figur 13 Diagram för Apoteket som attraktiv arbetsgivare,  
Apoteket, egenkonstruerad Källa: Apoteket (2008)  egenkonstruerad Källa: Apoteket (2008) s. 46,  
s. 8, Apoteket (2011) s. 17, Apoteket (2012) s. 24 Apoteket (2011) s. 17, Apoteket (2012) s. 24 

Utifrån apotekets medarbetarundersökningar framgår det att apoteket har en hög grad av 
motiverade medarbetare. Medarbetarnas motivation tycks inte ha påverkats av avregleringen i 
någon större utsträckning, en liten svacka finns under 2010 men den återhämtar sig bra till 
kommande år. I medarbetarundersökningen mäter man även hur attraktiv arbetsgivaren är för 
medarbetarna. Utifrån det sammanställda diagrammet kan man utläsa att det stadigt har ökat 
och två större stigningar sker mellan åren 2007 och 2008 samt 2010 och 2011. Den första 
stigningen sker strax före omregleringen av Apoteket, vilket kan beror på att man som 
medarbetare önskar få jobba kvar på Apoteket. Kunskapen finns hos medarbetarna att 
Apoteket kommer att förlora marknadsandelar och det kan innebära nedskärning av personal. 
Den andra stigningen kommer först två år efter avregleringen och kan bero på att medarbetare 
inte tycker att andra etablerade arbetsgivare är lika attraktiva som Apoteket, se Anderson & 
Ohlssons resonemang nedan.285 Om aktörer på apoteksmarknaden börjar ana olönsamhet, 
skapas oro. Medarbetarna tenderar därmed att vända sig till den mest erfarna och etablerade 
aktören på marknaden, i detta fall Apoteket. Det är därmed viktigt att Apoteket arbetar med 
att vidmakthålla sin marknadsposition.286 Nilsson menar att konkurrensfördelar uppkommer 
vid konkurrensutsättning och att konkurrensfördelarna hjälper företag att gardera sig mot den 
ökade risken för att förlora medarbetare. Således kan en gammal monopolistisk ställning 
användas som konkurrensfördel vid sämre tider. Apotekets förmåga att identifiera och 
använda de kunskaper, färdigheter och attityder som finns inom Apoteket är viktigt då 
medvetenheten om sina konkurrensfördelar ökar Apotekets konkurrenskraft.287 
 
Kampen om rätt kompetens har hårdnat och går att likna till kampen om kunderna och utifrån 
Normann bör såväl leverantörers, kunders som andra aktörers kompetens tas tillvara.288 Utan 
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farmaceuter som tillhandahåller behörig kompetens kan apotek tvingas hålla stängt berättar 
ekonomichefen. Det på grund av krav som styrs av Läkemedelsverket.289 Tillgängligheten 
drabbar kunderna direkt. Detta kan i sin tur påverka hälsoläget för personer som är svårt sjuka 
och måste ha sin medicin som resulterar i att patientsäkerheten påverkas indirekt. 
Personalbristen under semesterperioder gör det extra problematiskt för apoteken då det redan 
råder brist på farmaceuter, något både ekonomichefen och apotekschefen vittnar om. En 
annan faktor är att vård- och omsorgsmarknaden rekryterar farmaceuter från apoteken. 
Apoteket har än så länge lyckats omdirigera personal för att kunna bibehålla tillgängligheten 
utan att förlora kunder men frågan är vad som händer på längre sikt om det inte längre gå att 
lösa personalbristen och de måste hålla stängt. 
 
Hur kompetensen har förändrats på grund av omregleringen är svårt att svara på men 
apotekschefen som intervjuats menar att den är oförändrad. Om medarbetare med dess 
kompetens valt att gå till andra aktörer eller om de valt att stanna kvar hos Apoteket är svårt 
att svara på. Det är då viktigt att utveckla konkurrensfördelar, som även nämnts ovan, och 
skapa sig ett gott ryckte för att gardera sig mot den ökande konkurrensen om medarbetare, 
som uppkommer vid konkurrensutsättning.290 Detta är direkt kopplat till avregleringen då 
arbetsmarknaden för anställda vidgas enligt Konkurrensverket.291 Medarbetarna kan också 
valt att stanna kvar på Apoteket, vilket också styrks av teori från Anderson & Ohlsson, då 
stora företag genom sitt anseende och de karriärmöjligheter som finns inom organisationen 
har lättare att rekrytera väl kvalificerad arbetskraft.292 
 

 
Figur 14 Apotekets soliditet åren 2006-2011, egenkonstruerad Källa: Apoteket (2012) s. 78 

Under åren 2006-2009 stiger Apotekets soliditet i en sakta men relativt jämn takt. Det leder 
till att Apoteket förbättrar sin riskbuffert mot eventuella förändringar på marknaden enligt 
Olve, vilket är positivt då avregleringen av apoteksmarknaden sker 2009. År 2010 skjuter 
dock soliditeten iväg som i sin tur leder till en hög självfinansieringsgrad. Olve menar att den 
höga självfinansieringsgraden ger ett högt vinstkrav som kan förhindra Apoteket från att 
expandera i takt med marknadsutvecklingen. Dock beror den höga soliditeten på att 
räntabilitet på eget kapital ökat markant på grund av att det justerats för realisationsvinst och 
bör därmed inte beaktas. År 2011 sjunker soliditeten för att återigen lägga sig på en lägre nivå 

                                                
289 Stadskontoret (2011), Stadskontoret (2012) 
290 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
291 Konkurrensverket (2004) 
292 Anderson & Ohlsson (1999) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Soliditet 

Soliditet 



Sida 62 av 74 
 

(32,1 %), från år 2009 (34,5 %) har soliditeten alltså minskat. Utifrån Olves teori tyder det på 
att Apotekets riskbuffert mot eventuella marknadsförändringar minskat.293 
 
Förändring av medarbetarperspektivet är inget som kan ske omedelbart utan kräver ett 
långsiktigt arbete för att få en positiv effekt och utveckling.294 Därmed bör Apoteket AB 
påbörjat förändringen långt innan den stundande avregleringen, vilket också framgår av vår 
inledning i analysen, och därmed kan det vara svårt att just se förändringar i detta perspektiv. 
  

                                                
293 Olve, Roy & Wetter (1999) 
294 Pettigrew & Whipp (1993) 



Sida 63 av 74 
 

6 Slutsats 
Följande kapitel har för avsikt att besvara frågeställningen: Förändras ett företags strategier 
när deras monopolistiska ställning försvinner vid en avreglering och i så fall hur? 
Efter slutsatsen presenteras några avslutande reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
 ___________________________________________________________________________  

6.1 Slutsats 
Studien visar att avregleringen av apoteksmarknaden har förändrat Apoteket ABs strategier på 
flera sätt. Den nya konkurrensutsatta marknaden är inte alls så stabil då marknadskrafter 
såsom prispress och konkurrens om såväl kunder som medarbetare alltmer styr verksamheten. 
Rådande marknadsstruktur har helt enkelt tvingat Apoteket att förändra sina strategier via 
exempelvis produktivitetsförbättringar, utökat sortiment och ett större kundfokus. Detta för att 
kunna skapa lönsamhet samt en möjlighet till att bibehålla sin position på marknaden. 
 
Den allra största strategiska förändringen som upptäckts hos Apoteket AB, och som stöds av 
flertalet teorier såsom Nilsson och Konkurrensverket men också av tidigare studier på 
området utförda av Bleeke,295 är att kostnadsreducering numera är mycket viktigare för 
företaget än det var tidigare. Försvinnandet av monopoltidens stordriftsfördelar i kombination 
med rådande prispress gör att Apoteket arbetar aktivt för att reducera kostnaderna inom 
samtliga perspektiv. Det handlar bland annat om att minska ned på dyra lager, införa nya IT-
system och effektivisera processerna. Till och med Apotekets affärsidé som tidigare haft ett 
fokus på att gynna konsumenten har ersatts av lönsamhetsmål vilket också vittnar om att 
företagets strategier för det finansiella perspektivet har fått ökad betydelse.  
 
I samband med avregleringen tvingades Apoteket AB sälja av stora delar av bolaget vilket 
ledde till att deras marknadsandelar sjönk. Sedan dess har marknadsandelarna ytterligare gått 
ned en del till följd av konkurrensen. Svikande lojalitet från kunder inom den receptfria 
marknaden samt inom läkemedelsförsörjningen till slutenvården är en bidragande orsak. 
Apoteket AB har med anledning av branschglidningen och konkurrensen breddat sortimentet 
och infört företagsformen franchise. Detta medför att nya kundrelationer kan etableras och 
nya marknader exploateras men också att företaget får stor spridning av sitt varumärke och att 
servicenivån stärks. Företaget kan på så sätt stärka sin marknadsposition och få möjlighet att 
växa inom helt nya områden. Andra exempel på strategiska förändringar som har med 
avregleringen att göra är IT-utvecklingen och införandet av en helt ny varuförsörjning. De är 
ett led i att sänka kostnader, bli mer effektiva samt förbättra erbjudandena för att tillgodose 
kunderna. 
 
En annan strategiskt aspekt som direkt kan sammankopplas med avregleringen är den ökade 
kommunikationen såväl inom som utanför företaget. Idag när marknaden består av flera 
aktörer har ett behov av distributionskanaler uppstått emellan dem. Dessa kanaler består 
exempelvis av muntlig kommunikation för att tillfredsställa kundernas behov av läkemedel. 
Men även IT-utvecklingen är viktig för en ökad öppenhet mellan apoteksmarknadens aktörer. 
Dessa samarbeten kan enligt Nilsson296 leda till att ekonomistyrningen kan komma att 
integreras mellan företagen. 
 

                                                
295 Bleeke (1990), Konkurrensverket (2004), Nilsson, Olve och Parment (2010) 
296 Nilsson, Olve och Parment (2010) 
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Normann297 menar med stöd av sin studie om avreglerade företag, att den aktör med de 
snabbaste, lönsammaste samt mest effektiva och långsiktiga strategierna var de som klarade 
sig bäst. Ur den aspekten har Apoteket haft ett försprång då företaget redan i ett tidigt stadium 
hade vetskap om att avregleringen skulle komma att genomföras. Detta innebar att de kunde 
införa förberedande strategiska åtgärder med ett mer långsiktigt perspektiv. Exempel på detta 
är den etableringsstrategi, i form av franchise, som företaget förde för att förbättra sin 
marknadsposition samt de resurser man lade för att attrahera kompetent personal. Inte minst 
satsningarna på kompetensen kom att visa sig vara ett lyckat drag då brist på farmaceuter 
uppstod i samband med inträdandet av nya aktörer. I konkurrensen om kompetensen har 
Apotekets storlek, välkända varumärke samt goda rykte varit till stor hjälp och bidragit till att 
företaget inte erhållit några negativa effekter av personalbristen. Dessa faktorer har också haft 
positiv effekt på kunderna och gjort att företaget till viss del har kunnat skydda sig mot de 
ökade risker som konkurrensutsättningen inneburit, en omständighet som såväl Nilsson, 
Konkurrensverket som Anderson & Ohlsson298 poängterar. Detta innebär att mycket talar för 
att Apoteket AB bär med sig vissa konkurrensfördelar från tiden som monopolist. 
 
Även om många strategiska förändringar kan utläsas av studien finns det samtidigt många 
områden där ingen större ändring kan upptäckas. Inom exempelvis läkemedelshanteringen 
och personalens kompetensutveckling återfinns inga strategiska skillnader i studien. De är 
prioriterade områden såväl före som efter avregleringen. Huruvida det beror på att 
förändringarna påbörjats redan före avregleringen eller att de områdena helt enkelt inte krävts 
några stora ändringar är svårt att säga. Det man också ska i åtanke är att strategiska 
förändringar, inte minst inom en så pass stor organisation som Apoteket AB, kräver tid varpå 
de kan vara svåra att upptäcka så här bara tre år efter att avregleringen trätt i kraft. Tidiga och 
dristiga åtgärder kan dessutom få en motsatt effekt menar Pettigrew & Whipp299. Framtiden 
får utvisa om flera strategiska förändringar har genomförts och om de som redan är påbörjade 
visar sig vara skickliga strategiska val eller inte. 

6.2 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Utifrån vår fallstudie bör man beakta att det inte är möjligt att dra generella slutsatser som kan 
vara tillämpliga på andra företag då studiens objekt, det vill säga Apoteket AB, har mycket 
specifika riktlinjer. Apoteket har till exempel en restriktion att de inte få inneha mer än 35 
procent av marknadsandelarna på öppenvårdsapoteksmarknaden.300 Ett annat exempel är att 
de receptbelagda läkemedlens inköp och utförsäljningspris fortfarande är låsta. Sådana 
förutsättningar har givetvis en effekt på deras strategier vilket gör det svårare att dra generella 
slutsatser utifrån Apoteket. Att något annat bolag skulle ha liknande restriktioner efter en 
avreglering är mycket osannolikt. Trots detta kan studien ge en god bild och kunskap om hur 
ett företags strategier kan förändras vid en avreglering. Man kan också se att många 
förändringar, trots Apotekets specifika restriktioner, stämmer väl överens med de tidigare 
studier som gjorts angående hur monopolistiska företags strategier förändras vid en 
avreglering.  
 
En annan sak som uppdagades under studiens gång var att Apoteket kände till och hade börjat 
förbereda sig för avregleringen långt innan den trädde i kraft. Detta eftersom regeringen 
tillsatt en Apoteksmarknadsutredning redan år 2006. Med anledning av detta fann vi att 
                                                
297 Normann (2001) 
298 Anderson & Ohlsson (1999), Konkurrensverket (1998), Nilsson, Olve och Parment (2010) 
299 Pettigrew & Whipp (1993) 
300 Statens ägaranvisningar (2012) 
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tidsaspekten vi valt för vår studie inte var optimal då de strategiska förändringarna påbörjades 
långt innan avregleringen. Svårigheter med att upptäcka och direkt sammankoppla de 
strategiska förändringarna med avregleringen har därmed funnits. En studie där tidsaspekten 
utökats skulle kunna ge ytterligare information om hur Apotekets strategier förändrats till 
följd av avregleringen. 
 
Effekterna av apoteksmarknadens avreglering har ännu inte visat sig fullt ut. Flera statliga 
utredningar som har till uppgift att granska marknaden efter omregleringen pågår och utförs 
av bland annat statskontoret. Vidare studier om hur Apotekets organisation har påverkats samt 
vad som har hänt med exempelvis prissättning och tillgänglighet vore intressant att följa. 
 
När apoteken såldes av i samband med avregleringen fanns en restriktion att apoteken i 
glesbygden inte fick läggas ned på de nästkommande tre åren. Tidsfristen löper dock ut i mars 
2013 och då rapport från Läkemedelsverket har visat att det inte är lönsamt att bedriva små 
apotek är risken överhängande att det leder till att många apotek på mindre orter läggs ner. 
Hur utvecklingen av tillgängligheten av apotek i bland annat glesbygden fortskrider är också 
ett område som kan vara värt att studera. 
 
Slutligen vore det mycket intressant och aktuellt att studera om avregleringarna som sker i 
nutid varit tillfredställande. Om de önskade målen har uppfyllts och om marknaderna 
fortfarande tillhandahåller den kvalitet som tidigare. Utgångspunkten för en sådan studie kan 
tänkas vara om avregleringarna varit positiva eller negativa. 
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Bilaga 1 – Strukturerad intervju med chefen för 
Koncerncontrolling 

1. Vilken är din position på apoteket? Hur länge har du arbetat där? 
 

2. Beskriv hur Apoteket definierar begreppet strategi? På vilket sätt utvecklas 
strategierna och vilka är det som utvecklar dem? Skiljer det sig från hur det var innan 
omregleringen? Har omregleringen tvingat Apoteket till nya tankesätt och handlingar? 
 

3. Vilka strategiska frågor ansågs viktiga respektive mindre viktiga före och efter 
omregleringen? Vilka är de största strategiska skillnaderna mellan att ha opererat som 
monopolist respektive konkurrensutsatt? 
 

4. Har man använt sig av strategiska nyckelaspekter för att skapa en konkurrenskraftig 
position på en avreglerad marknad? Har andra länders erfarenheter bidragit med 
kunskap? 
 

5. Enligt er årsredovisningen för år 2010, sida 11, så får Apoteket inte inneha mer än 35 
% av apoteksmarknadens marknadsandelar? Vad händer om ni innehar större andel? 
Har denna begränsning påverkat era strategier? Apoteket AB gjorde under 2008 ett 
försök med att driva ett antal apotek i franchiseliknande form. Hade det något med den 
stundande avregleringen att göra? Kan man genom franchiseliknanden formen komma 
kring Apotekets ABs ägandebegränsning? 
 

6. Hur arbetar ni med de interna processerna för att upptäcka brister eller föråldrade 
system med mera för att internt vara effektiva? Sker uppföljning? 
 

7. Beskriv hur utvecklings-, produktions- och försäljningsprocessen ser ut från att 
kundbehovet är identifierat till att kundbehovet är tillfredställt? Skiljer sig 
tillvägagångssättet före och efter omregleringen? 
 

8. Har man idag några samarbeten med externa aktörer för att tillgodose kundernas 
behov? I så fall vilka? Skiljer det sig från tiden när man var monopolist? Beskriv. 
 

9. Apoteket har tidigare haft restriktioner vad gäller försäljning av läkemedel vilket har 
begränsat valet av leverantörer. Efter avregleringen har detta luckrats upp och 
möjligheterna till egna val öppnats. På vilket sätt har denna ”frihet” påverkat synen på 
intäkter och kostnader? Har valet av leverantörer förändrats? Vad har hänt med 
inköpspriser, försäljningspriser ett cetera? Hur ser kundlönsamheten ut idag respektive 
före omregleringen? 
 

10. Apoteket AB är genom utlandssatsningen Apoteket International etablerade i Norge 
och Tyskland. Hur ser er framtid ut på den internationella marknaden? Är detta en 
viktig del för er överlevnad, det vill säga en strategisk konkurrensfördel för er? 
 

11. I era årsredovisningar används många ekonomiska nyckeltal såsom räntabilitet på eget 
kapital, soliditet och bruttovinstmarginal. Följs dessa nyckeltal upp och används som 
en del i styrningen? Finns det en handelsplan för detta och i så fall uppnås målen? 
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12. Hur är din syn på avregleringen? Kommer strategiarbetet att fortsätta som det gjort de 
tidigare åren? 
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Bilaga 2 – Strukturerad intervju med ekonomichef 
1. Vilken är din position på apoteket? Hur länge har du arbetat där? 

 
2. Apoteket befinner sig idag på en konkurrensutsatt marknad med flera aktörer. Det 

innebär att företaget får konkurrera om såväl kunder som medarbetare. Beskriv hur 
den ekonomiska resursfördelningen ser ut. Vilka områden prioriteras idag och varför? 
Är det någon skillnad mot hur det var innan omregleringen? 
 

3. Beskriv hur den finansiella strategin ser ut idag samt hur det såg ut innan 
omregleringen? Som exempelvis omsättningens tillväxt, 
kostnadssänkning/produktivitetsökning eller resursutnyttjande/investeringsstrategi. På 
vilket sätt och hur ofta ser ni över det/dessa finansiella mål? 
 

4. En avreglering innebär vanligtvis att konkurrensen ökar vilket i sin tur pressar priserna 
på varor och tjänster. Har detta påverkat Apotekets vinstmarginal? Hur ser 
kundlönsamheten ut idag respektive före omregleringen? 
 

5. Apoteket har tidigare haft restriktioner vad det gäller försäljning av läkemedel vilket 
har begränsat valet av leverantörer. Efter avregleringen har detta luckrats upp och 
möjligheterna till egna val öppnats. På vilket sätt har denna ”frihet” påverkat synen på 
intäkter och kostnader? Har valet av leverantörer förändrats? Vad har hänt med 
inköpspriser, försäljningspriser etc.? 
 

6. I era årsredovisningar används många ekonomiska nyckeltal såsom räntabilitet på eget 
kapital, soliditet och bruttovinstmarginal. Följs dessa nyckeltal upp och används som 
en del i styrningen? Finns det en handlingsplan för detta och i så fall uppnås målen? 
 

7. Apoteket AB är genom utlandssatsningen Apoteket International etablerade i Norge 
och Tyskland. Hur ser er framtid ut på den internationella marknaden? Är detta en 
viktig del för er överlevnad, dvs. en strategisk konkurrensfördel för er? 
 

8. Beskriv din syn på omregleringen? Hur ser Apotekets långsiktiga finansiella styrka ut? 
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Bilaga 3 – Muntlig intervju med apotekschef 
1. Har Apoteket utökat sitt utbud av egenvårdsprodukter sedan avregleringen? 

 
2. Sedan avregleringen har flera nya produkter lanserats både inom redan etablerade 

varumärken men också inom era egna märkesvaror såsom receptfria läkemedel i serien 
ApoFri. Stämmer det? 
 

3. Apoteket har också introducerat ett helt nytt sortiment av hudvänlig makeup. Tror ni 
att det gör Apoteket starkare som aktör inom området kropp och skönhet? 
 

4. Stämmer det att Apoteket har utvidgat sitt utbud riktat till män via en helt ny serie 
kroppsvårdsprodukter signerade Börje Salming? Tror ni det är ett sätt att nischa sig? 
 

5. Får ni kontinuerlig utbildning i läkemedelshantering? 
 

6. Har ni någon typ av medlemskort som ger någon form av rabatt eller liknande? När 
infördes det i sådana fall? 
 

7. Har ni upplevt någon förändring sedan avregleringen? 
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Bilaga 4 – Strukturerad intervju med Strateg Kompetens- och 
ledarförsörjning, Koncern HR, verifiering med tillägg av empiri 

1. Apoteken har ökat sitt utbud av egenvårdsprodukter och har under 2011 lanserat flera 
nya produkter både inom redan etablerade varumärken men också inom deras egna 
märkesvaror såsom receptfria läkemedel i serien ApoFri. Apoteket har också 
introducerat ett helt nytt sortiment av hudvänlig makeup som gör dem till en starkare 
aktör inom området kropp och skönhet. Apoteket har även utvidgat sitt utbud riktakt 
till män via en helt ny serie kroppsvårdsprodukter signerade Börje Salming. 

 
2. Genom affärsområde Farmaci erbjuder Apoteket flera tjänster till sina kunder såsom 

hemleverans av speciallivsmedel, leverans av läkemedel och specialfoder till 
veterinärer och lantbrukare samt utbildning i läkemedelshantering till hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

 
3. Apoteket beskriver läkemedelshanteringen som en operativ risk. Ansenliga 

konsekvenser kan uppkomma om brister i hantering och användning av läkemedel 
uppstår. Fel och brister i sortimentet alternativt oriktig eller utebliven rådgivning kan 
skada varumärket allvarligt vilket gör att lönsamheten påverkas på ett ofördelaktigt 
sätt. Företaget arbetar därför med omfattande säkerhetsåtgärder för att minska sådana 
negativa följder. Det sker exempelvis genom kontinuerlig utbildning av medarbetarna 
inom området. 

 
4. Apotekets informationsspridning såsom intern information och extern kommunikation 

regleras av deras policy. Det interna kommunikationsflödet går från styrelse och 
ledning till samtliga chefer inom organisationen och sker fortlöpande genom möten 
och informationsbrev. Respektive chef inom verksamheten har i sin tur ansvaret att 
förmedla informationen till sina medarbetare. Vidare finns ApoNet som är Apotekets 
intranät och ett viktigt kommunikationsverktyg. Här kan respektive medarbetare ta del 
av information och prenumerera på viss typ av information som berör denne. Exempel 
på dokument som publiceras på intranätet är policy, riktlinjer, instruktioner samt andra 
dokument som styr och stödjer verksamheten. 

 
5. Apoteket Konsument effektiviserar och gör sina processer enklare för att uppnå 

minskade kostnader och skapa större nytta som ledande aktör på apoteksmarknaden. 
Viktigt är att upprätthålla en hög patientsäkerhet och frigöra mer tid för möten med 
kunder. 

 
6. Apotekets IT-infrastruktur moderniseras med ändamål att sänka kostnader, stärka 

konkurrenskraften och bättre anpassas till Apotekets behov på den nya marknaden. 
Bland annat införs ett nytt system för receptstöd. 

 
7. Efter omregleringen etablerade Apoteket år 2010 en egen varuförsörjning på ett ställe 

som tillgodoser alla verksamhetsgrenar av lager, plockning, packning och leverans. 
Detta säkerställer en konkurrenskraftig varuförsörjning med hög kvalitet. 
Förändringen innebär en stor utmaning där Apoteket måste etablera processer med en 
kostnadseffektiv struktur samt rutiner så att det inte uppstår avbrott i varuförsörjningen 
till apoteken runt om i landet. Varuförsörjningen är viktig då brister i hanteringen och 
användning av läkemedel kan få förödande effekter och därmed är produkt- och 
patientsäkerheten en central del inom Apoteket. Säkerhetsåtgärderna är omfattande 
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och apotekens personal utbildas regelbundet för att minimera risken för 
felexpedieringar. En felaktig eller utebliven rådgivning kan leda till felaktig 
användning av läkemedel. Faktorer som dessa kan skada Apotekets varumärke och 
därmed även lönsamheten. 


