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Rescuers 

question: 

• How have the costs of smaller pharmacies changed since deregulation? 

 • How have the profit and sales margin of smaller pharmacies changed after 

deregulation? 

 • How have development of costs and profit margins changed depending on 

the pharmacy's competitive position? 

The 

purpose: 

The purpose of this work is to investigate how the costs and profit margins of 

smaller pharmacies have changed since the deregulation of the pharmacy market. 

Method:  The study was based on a review of six small pharmacy companies' annual 

reports, with focus on the income statement from the years 2010-2012. Business 

costs have been analysed using different ratios. The information has also been 

supplemented with interviews from the employees of three different 

pharmacies. The framework is based on books, articles and reports, mostly on 

drugstore market development, but also on ratios and different costs connected 

with pharmacy operations. 

 

Conclusion: 

  

It has been shown that the costs of smaller pharmacies have increased since 

deregulation. This is because the pharmacy opening hours have increased and 

lead to more cost, such as increased personal costs.  

During the time I have worked, I have also notice that pharmacies located in a 

major urban area with more competitors in the area, has increased both 

performance and cost. Pharmacies in small towns, often without any competition, 

have lower earnings and lower costs. This leads to the conclusion that pharmacies 

have different profit margins depending on competition. 
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kostnader och marginaler har förändrats under perioden 2010-2012 

Handledare: Ulla Petterson 

Nyckelord: Apoteksmarknaden, Kostnader och Nyckeltal 

Frågeställning: • Hur har de mindre apotekens kostnader förändrats sedan 

avregleringen? 

• Hur har de mindre apotekens vinst och försäljningsmarginal förändrats 

efter avregleringen? 

• Skiljer sig utvecklingen av kostnader och vinstmarginal beroende på 

apotekets konkurrenssituation? 

Syftet:  

Arbetet syfte är att undersöka hur de mindre apotekens kostnader och 

vinstmarginal har förändrats sedan avregleringen av apoteksmarknaden. 

 

Metod: 

 

Studien har byggt på en granskning av sex mindre apoteksbolags 

årsredovisningar med fokus på resultaträkningen mellan åren 2010-2012. 

Förtagens kostnader har analyserats med hjälp av olika nyckeltal. 

Informationen har även kompletteras med intervjuer av personal från tre olika 

apotek. Referensramen bygger på böcker, artiklar och rapporter om främst 

apoteksmarknadens utveckling men även av nyckeltal och olika kostnader 

kopplad till apoteksverksamheten. 

 

Slutsats: 

 

Det har visat sig att mindre apotekens kostnader har ökat sedan avregleringen. 

Kostnadsökningen beror på att apotekens öppettider har ökat, vilket leder till 

att bland annat ökade personalkostnader. 

Under arbetad gång har jag även sett att apoteken som befinner sig i en större 

tätort med fler konkurrenter i närområdet har ökade resultat och kostnader. 

Medan apoteken i mindre tätorter oftast ensamma har lägre resultat och lägre 

kostnader.  Det leder till att apoteken har olika höga vinstmarginaler beroende 

på konkurrenssituationen. 
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Definitioner 

Avreglering är en regeländring som syftar till att öka konkurrensen på en specifik marknad. Det här 

fallets specifika marknad är apoteksmarknaden där regeringen vill öka konkurrens och möjlighet för 

nya apoteksbolag att tillträda den nya apoteksmarknaden. Det innebar att Apoteket AB fick 

konkurrenterna Apoteket Hjärtat, Apoteksgruppen, Apoteket AB, Kronans Apotek, Lloyds apotek och 

Cura apotek.1 

 

Privatisering är när staten väljer att sälja ut ett företag från offentligt ägt till privatägt. Apoteket AB 

sålde ut delar av sitt bolag år 2010. De nya köparna var privatägda apoteksbolag.2 

 

Apotekens handelsmarginal är den ersättning som apoteken får från staten för att expediera 

läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att läkemedlet är 

subventionerad och betalas delvis av staten vid en större mängd förbrukning, men också av kunden3. 

Syftet är att kunden ska få tillgång till receptbelagda läkemedel och god service till så små kostnader 

som möjligt.4 

 

Generiska läkemedel är en kopia av ett originalläkemedel med samma aktiva substans som har 

bevisat att den har samma effekt som original läkemedlet. Originalläkemedlet är det första 

registrerade läkemedlet med den aktiva substansen med den specifika indikationen. Indikationen 

behandlar den specifika sjukdomen som läkemedlet är till för att bota och hämma.5 

 

Månadens eller periodens vara av läkemedel väljs ut av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 

(TLV). Urvalet av läkemedlet sker genom en gruppering av olika sorters läkemedel från både original 

och generiska läkemedel med samma styrka och antal tabletter. TLV väljer ut det läkemedel som har 

det billigaste priset per tablett för att få den billigaste kostnaden för samhället. Denna bedömning 

sker varje månad för att hålla nere medicinpriserna. Periodens vara byts ut på grund av att flera olika 

läkemedelsföretag ska ha en möjlighet att få sälja sitt läkemedel men även för att 

läkemedelsföretagen inte kan leverera läkemedel till alla apotek för att varulagret tar slut.67 

 

  

                                                           
1 (Nationalencyklopedin, 2014) 
2 (Nationalencyklopedin, 2014) 
3 (TLV, 2008) 
4 (Tillväxtverket, 2013, p. 21)och (Isaksson, 2014) 
5 (Isaksson, 2014) 
6 (TLV, 2013) 
7 (Tillväxtverket, 2013, p. 22) och (Isaksson, 2014) 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren till apoteksmarknaden. Därefter kommer en 

problematisering av syftet med studien. Kapitlet kommer att avslutas med avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Den 1 juli år 20098 beslutade regeringen att börja avreglera apoteksmarknaden som bestod av cirka 

924 stycken statligt ägda apotek9. Anledningen till avregleringen av apoteksmarknaden var 

medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) som har ett krav på en öppen marknad10. Avregleringen 

innebar tre olika delar: första delen var att Apoteket AB:s monopol skulle brytas, den andra delen 

innebar att monopolet på försäljning av receptfria läkemedel skulle plockas bort för att öka 

tillgängligheten av receptfria läkemedel i vanlig dagligvaruhandel, den sista delen handlade om hur 

läkemedelsförråden på sjukhus skulle regleras. De två första punkterna handlar om 

öppenvårdsapoteken medan den sista punkten är mer riktad till slutenvårdsapoteken. Därför 

kommer inte den sista att tas upp i vidare diskussion på grund av att det inte har någon 

direktkoppling till öppenvårdsapoteken. Öppenvårdsapoteken, det vill säga de apotek dit 

allmänheten kan gå för att handla läkemedel, är undersökningsobjekten i uppsatsen.11  

 

Apoteken i mindre tätortsområde kan ha färre kunder därför att det finns mindre antal invånare i 

kommunen. Apoteken kan därför ha svårare med sin lönsamhet. Regeringen såg att det fanns en 

tendens till att apoteken hade en låg lönsamhet och därför införde de en förordning som trädde i 

kraft den 1 april 2013 där de i 4§ nämner ett bidrag till apotek som ligger längre bort än 20 kilometer 

från en annan apoteksverksamhet, samt hade en försäljningsintäkt av läkemedel mellan ett och tio 

miljoner kronor.12 

 

I januari 2014 skrev Dagens Nyheter om överlevnaden för glesbygdens apotek, där Johan Wallér VD 

på Sveriges apoteksförening säger att ”Den förutspådda apoteksdöden är en myt. De apotek som 

lagts ned har framför allt legat i storstäderna, i områden med stenhård konkurrens.” Med stenhård 

konkurrens syftar Johan Wallér på att efterfrågan på apotekstjänster är lägre än utbudet. 

Anledningen till apoteksdöden antogs bero på att år 2010 gjordes det uppköp av Apotekets AB:s 

glesbygdsapotek. I uppköpet ingick ett krav på att apoteken skulle hållas verksamma i minst tre år, 

därefter var det upptill det köpande bolaget att bestämma om verksamheten skulle drivas vidare.13 

  

                                                           
8 (Sveriges Farmacevtförbundet, 2010, p. 1) 
9 (Tillväxt analys, 2012:11) 
10 (Balgård, 2012, p. 23) 
11 (Balgård, 2012, p. 23) 
12 (Författningssamling, 2013) 
13 (Sundberg, 2014) 
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1.2 Problematisering  

Under perioden 2010-2013 har det etablerats ett antal nya apotek på den svenska marknaden. År 

2013 uppgick det totala antalet apotek till cirka 1300 stycken.14 Apoteksgruppens finanschef Tommy 

Wahlberg påstår att det är större konkurrens i storstäderna än i glesbygden på grund av att det fanns 

en större efterfrågan på apotek i städer än i glesbygden.15 Även TV4.se ekonominyheterna håller med 

om den stenhårda konkurrensen och drar slutsatserna att det beror på att det har etablerats fler 

apotek sedan avregleringen som konkurrerar om samma antal kunder. En annan faktor som påverkar 

konkurrensen kan vara att de vanliga matbutikerna får sälja receptfria läkemedel som har varit en av 

apotekens största inkomstkälla.16   

 

I juli 2013 skrev Svenska Dagbladet om att storstäderna har fått fler fördelar av att 

apoteksmarknaden har avreglerats än vad det mindre städer har fått. Tidningen påstår även att 

tillgången till apoteken har ökat sedan avregleringen. Tidningen presenterade en forskningsstudie 

från Storbritannien17som diskuterar apoteken och deras kostnader, och ställde frågorna: 

• Hur kommer glesbygdens apotek att klara sig?  

• Hur ska de mindre apoteken kunna betala sina fasta kostnader, till exempel lokalhyra och 

inventarier och samtidigt kunna konkurrera med de större apoteken och dagligvaruhandeln 

som får sälja receptfria läkemedel? 18 

 

Apotekens kostnader kan ha påverkat av avreglingen. Några forskarstudier har undersökt hur andra 

länders apoteksmarknad har påverkats när deras apoteksmarknad har genomgått en avreglering. I 

studierna har man undersökt effekten på priserna på receptfria läkemedel över tiden. Forskarna har 

märkt att priserna inte har sjunkit markant. Dock har man urskilt att en del kostnader har ökat för 

apoteken och det kan leda till att priserna inte har sjunkit tror forskarna.19 Eftersom apoteken har 

satsat på ökad service och längre öppettider har kostnaderna för personal och lokaler ökat.20  

  

                                                           
14 (Sveriges Apoteksförening, 2013) 
15 (Sundberg, 2014) 
16 (TV4.se/ekonomi, 2014) 
17 (Elke & Ruth, 2004, p. 355) 
18 (Tuvhag, 2013)och (Elke & Ruth, 2004, p. 355) 
19 (Stargardt , et al., 2007, p. 37) 
20 (Mera, 2002)och (Rudholm, 2008, pp. 263-262) 
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1.3 Syftet 

Syftet med arbetet är att undersöka hur de mindre apotekens kostnader och vinstmarginal har 

förändrats sedan avregleringen av apoteksmarknaden. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur har de mindre apotekens kostnader förändrats sedan avregleringen?  

• Hur har de mindre apotekens vinst och försäljningsmarginal förändrats efter avregleringen?  

• Skiljer sig utvecklingen av kostnader och vinstmarginal beroende på apotekets 

konkurrenssituation? 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att rikta in sig på olika apotek i Västmanland. En jämförelse görs mellan apotek i 

en större kommun med cirka 150 000 invånare, och apotek i en mindre kommun med cirka 10 000 

invånare.21 På grund av det stora antal apotek har uppsatsen valt att avgränsa sig till att apoteken ska 

vara öppenvårdsapotek.  

Kostnaderna som kommer att undersökas är lokalhyra, personalkostnader och handelsvaror som 

visas som separata poster i företagens resultaträkning.

                                                           
21 (SCB, 2013) 
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2 Referensram  

Kapitlet inleds med en kort presentation av apoteksmarknadens avreglering och hur 

apoteksmarknaden ser ut 2013 med olika apoteksbolagen. Därefter följer ett avsnitt om tidigare 

forskning och rapporter från regeringen och apoteksbranschen. En fördjupning görs i apotekens 

kostnader med hjälp av olika teorier och olika nyckeltal som används för att bearbeta och analysera 

den insamlade informationen. 

2.1 Sveriges apoteksmarknad innan avregleringen 

Den svenska apoteksmarknaden blev en monopolistisk marknad under året 1971 genom införandet 

av Apoteket AB på marknaden. Monopolet varade fram till årsskiftet 2009-2010 då en reform 

genomfördes och apoteksmarknaden därmed avreglerades.22 

Redan år 1998 började det debatteras om apoteksmarknaden skulle avregleras för att utveckla 

marknaden. Genom att låta personal med farmacevtkunskap få starta upp nya apoteksbolag skulle 

det utveckla apoteksmarknaden genom att öka tillgängligheten av apoteken. Under den 

socialdemokratiska regeringen började man diskutera hur den nya apoteksmarknaden skulle se ut. 

Parterna som farmacevter, Regeringen, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) och 

Apoteket AB var inte eniga om avregleringen och därför lades debatten ner. Anledningen bakom 

nedläggningen av debatten om den nya apoteksmarknaden var att det inte fanns ett gemensamt 

intresse och beslut om hur tidigare nämnda parter skulle skapa den nya apoteksmarknaden. Några år 

senare togs frågan upp av moderaterna, genom att de gick till valet 2002 med förslaget att 

apoteksmarknaden skulle avregleras, för att öka tillgängligheten av apoteken. 23  

År 2005 kom det en dom om att Apoteket AB var tvungen att förändra sin monopolistiska ställning på 

apoteksmarknaden. Det innebar att Sverige skulle öppna sin marknad för andra leverantörer och 

försäljare av läkemedel från bland annat andra EU medlemsländer.24 

I april 2009 kom regeringsproposition 2008/09:1145 ”Omreglering av apoteksmarknaden” där 

regeringen gav ett förslag på hur avregleringen av apoteksmarknaden skulle genomföras.25 Den 1 juli 

2009 inleddes förändringen av apoteksmarknaden med att Apoteket AB förlorade ensamrätten till 

detaljhandelsförsäljning av läkemedel och öppnade marknaden för receptfria läkemedel.26 

  

                                                           
22 (Sveriges Farmacevtförbundet, 2010, p. 7) och (Tillväxtverket, 2013, p. 4)  
23  (Sveriges Farmacevtförbundet, 2010, pp. 1-10) , (Tillväxtverket, 2013, p. 4) ( (Nya Moderaterna, 2002, p. 11) 
24 (Mål C-438/02: Brottmål mot Krister Hanner, 31 maj 2005) 
25 (Tillväxtverket, 2013, p. 4) 
26 (Tillväxtverket, 2013, p. 4) 
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Reformen hade fem övergripande mål som kan sammanfattas med: 

● Ökad tillgänglighet till läkemedel 

● Bättre service och ett bättre tjänsteutbud 

● Låga läkemedelskostnader 

● Bibehållen kompetens och säkerhet 

● Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning27 

 

Den fjärde punkten om bibehållen kompetens och säkerhet, kommer inte tas med i vidare 

diskussioner på grund av att den inte har en direktkoppling till kostnader för de enskilda apoteken. 

Det kommer att tas för givet att de apotek som är respondenter har uppfyllt kraven på kompetens 

och säkerhet, eftersom det finns krav på att apoteken skall ha läkemedelsförsäljningstillstånd.   

 

De andra fyra punkterna påverkar öppenvårdsapoteken som är arbetets undersökningsobjekt och 

därför kommer de att tas hänsyn till i vidare diskussioner om apotekens kostnader.  

2.1.1 Apoteksmarknad 2013 efter avregleringen 

Den svenska apoteksmarknaden år 2013 bestod av 1 303 stycken öppenvårdsapotek. Apotekens 

tillgänglighet har ökat både i antal apotek men även antal öppna försäljningstimmar. Detta innebär 

att konkurrensen mellan de olika apoteken har ökat då antal invånare per apotek har minskat från 

10 000 till 7 400 per apotek. Öppenvårdsapoteken tillsammans omsatte cirka 34 miljarder kronor 

under 2013. Den totala omsättningen bestod till 76 % av receptbelagda mediciner och 11 % av 

receptfria läkemedel. De sista 13 % bestod av handelsvaror och tjänster. 28  

Apoteksmarknaden bestod innan avregleringen av 929 stycken apotek som alla verkade under 

Apoteket AB:s regi. Nu delar Apoteket AB den nya avreglerade apoteksmarknaden med 23 andra 

aktörer år 2013. Den svenska apoteksmarknaden ägs till 98 % av olika apotekskedjor varav de sex 

största är Apoteket AB, Apoteket Hjärtat AB, Kronans Apotek, Apoteksgruppen, Lloyds apotek och 

Cura apotek. 29 Tabell 1 på nästa sida visar apoteksbolagens andelar av apoteksmarknaden 2013.  

Tabell 1 Apoteksmarknaden 2010 respektive 201330 

 

 

 

 

 

                                                           
27 (Tillväxtverket, 2013, p. 5) 
28 (Sveriges Apoteksförening, 2013) 
29 (ibid) 
30 Tolkning av Sveriges Apoteksförning branschrapport 2013 

Apotek Andelar 2010 Andelar 2013 

Apotek AB 100 % 29 % 

Apoteksgruppen 0 % 13 % 

Kronans Apotek 0 % 23 % 

Apoteket Hjärtat AB 0 % 24 % 

Lloyds Apotek 0 %   6 % 

Cura Apotek 0 %   4 % 

Tolkning av Sveriges Apoteksförning branschrapport 2013 
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Som framgår ovan på sida 2 i tabell 1 har den statliga Apoteket AB cirka 29 % av apoteksmarknaden. 

Staten är även delägare i ett annat apoteksbolag Apoteksgruppen AB som har 13 % av 

apoteksmarknaden. Apoteksgruppen AB består av ett antal mindre entreprenör som verkar under ett 

gemensamt namn för att stärka sitt varumärke. 31    

Resten av apoteksmarknaden delas av privatägda apoteksbolag, där de tre största ägarna är 

Apoteket Hjärtat AB, Kronans Apotek och Lloyds Apotek som alla har varit närvarande på 

apoteksmarknaden sedan år 2010. Cura Apotek ägs av ICA AB och har de flesta av sina apotek i 

stormarknad som har lika långa öppettider som ICA butikerna.32 

Den sista 2 % av hela svenska apoteksmarknaden består av mindre aktörer som till största delen är 

etablerade i Stockholms närområde. Det gör att de mindre bolagen oftast inte syns på den svenska 

apoteksmarknaden.33 

2.2 Apoteksmarknad i förändring med fokus på de små företagens erfarenheter 

Rapporten ”En apoteksmarknad i förändring med fokus på de småföretagens erfarenheter” är en 

studie av 14 små apoteksaktörer på den svenska apoteksmarknaden, studien är gjord av 

Tillväxtverket. De studerade aktörerna tillhör inte någon av de större väl etablerade kedjorna, och 

därför är studiens resultat relevant för denna uppsats, som behandlar liknande apotek. 

De studerade apoteken har oftast övertagit gamla Apoteket AB:s lokaler eller är i mindre apotekstäta 

områden lokaliserade i anslutning till vårdcentraler. Fördelar med att placera sig i Apoteket AB gamla 

lokaler är att kunden ofta återvänder till den gamla lokalen oavsett om apoteken drivs av en annan 

aktör. Många av de mindre apoteken har inte möjlighet att ha en större vinstmarginal på sina 

receptfria produkter och är därför i behov av att kunden inte handlar endast receptbelagda 

läkemedel. 34 

Nackdelen, om apoteken befinner sig i anslutningen till en vårdcentral, där kunden handlar främst 

receptbelagda läkemedel i samband med besöket hos vårdcentralen, är att apoteken inte säljer lika 

mycket receptfria läkemedel som har en högre vinstmarginal än de receptbelagda. Det innebär att 

apoteken har svårare att få in större intäkter på sin verksamhet.35  

De mindre apoteksaktörerna undviker att placera sig i eller i anslutning till större köpcentrum, därför 

att lokalhyrorna är högre och apoteken har svårare att konkurrera med de större aktörerna. De 

större aktörerna har oftast större konkurrensfördelar på grund av sina välkända varumärken som 

kunderna oftast känner igen och därför väljer att återvända till. De mindre apoteken får därför ofta 

nischa sig i och med lokaliseringen, varuutbudet och tjänster som apoteken säljer. Apoteksaktörerna 

                                                           
31 (ibid) 
32 (ibid) 
33 ibid 
34 (Tillväxtverket, 2013, p. 10) 
34 (Tillväxtverket, 2013, p. 12) 
35 (Tillväxtverket, 2013, p. 22) 
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anser att lönsamheten på apoteksmarknaden är låg, det tror de beror på den höga konkurrensen på 

apoteksmarknaden.36 

Hanteringen av generiska läkemedel anses krångligt för de mindre apoteken därför att det är en 

större administrativ börda för företagen. Detta beror på att de måste lägga in det nya läkemedlet i 

systemet men även bygga upp ett varulager som de ska kunna sälja ut innan månanden är slut. 

Kravet bygger på en regelstyrning via Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) om vilken vara 

som är det generiska läkemedlet för perioden för att hålla nere medicin priserna för kunden men 

även för företagen. Problemet är att antingen köper apoteken in ett för stort lager som de inte 

hinner sälja ut innan perioden är slut eller tar läkemedlet slut innan perioden har gått ut. 37 

Apoteksaktörerna tar även upp att generiska läkemedel inte bara är administrativt betungande utan 

även informationsmässigt betungande för den enskilda apotekaren. Apotekaren behöver informera 

kunden om att det är samma sorts läkemedel som månaden innan fast den har en annan förpackning 

och går under ett annat namn. Det gör att försäljningen tar längre tid och är mer energikrävande att 

förklara för kunden. Apoteken ska få en ersättning på tio kronor för varje försäljningstillfälle som ett 

generiskt läkemedel säljer. Dock tycker inte apotekarna att denna ersättning räcker för den tid och 

kraft de lägger ner vid försäljningstillfället.38 

Apotekens försäljning på receptfria läkemedel påverkas även av apotekens handelsmarginal, den 

reglerar apotekens inköpspris och försäljningspris av receptbelagda läkemedel.  Meningen är att ge 

kunden en så låg kostnad som möjligt vid inköpet av läkemedlet men samtidigt få en hög servicenivå. 

Apoteken får däremot svårt att få en marginal vid försäljningen av receptbelagda läkemedel på grund 

av att priserna är så pass reglerade. Detta leder även till en inkomstförskjutning som diskuteras 

nedan på grund av förmånssystemet som handlar om ersättning från landstingen som betalar större 

delar av läkemedlet till försäljning till kunden. Detta utgör ett likviditetsproblem för de mindre 

apoteken.39  

De mindre apoteken påstår även att de har svårare att ge farmacevterna högre löner. Det påverkar 

den enskilda apotekarens kompetens. De undersökta apoteken påstår att det är svårare att attrahera 

farmacevter med högre utbildning och längre arbetserfarenhet, därför att apoteken får högre 

kostnader om de anställer en högutbildad personal än en personal med lägre utbildning. Däremot 

försöker de att få personalen att gå några fortsättningskurser. Men apoteken har svårt att finansiera 

dem därför att kurserna oftast är på arbetstid när personalen ska bemanna apoteken. 40 

De mindre apoteken framhäver som sina fördelar att de har en större personlig rådgivning och kan ge 

bättre service på grund av att de inte är lika företagspolicy styrda som apoteken som tillhör en 

apotekskedja. På grund av att apoteken är mindre säger de att de har mer tid för varje enskild kund 

och kan variera sitt sortiment efter kundens efterfrågan. De mindre apoteken har oftast nischat in sig 

på en viss konsumentgrupp eller varugrupp och kan därför erbjuda andra tjänster som de större 

                                                           
36 (Tillväxtverket, 2013, p. 16) 
37 (Tillväxtverket, 2013, p. 20) 
38 (Tillväxtverket, 2013, p. 21) 
39 (Tillväxtverket, 2013, p. 22) 
40 (Tillväxtverket, 2013, p. 22) 
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kedjorna kan ha svårare att erbjuda. En större fördel för apoteken är att de oftast är bättre 

tillgängliga och etableras där det inte fanns apotek innan apoteksmarknadens avreglering.41 

2.3 Apotekens finansiering av läkemedel 

Apoteken skiljer sig en del från annan dagligvaruhandel som till exempel matbutiker. Apoteken har 

två olika varugrupper, den ena är som vanlig daglighandel som säljer till exempel hygienartiklar, 

schampo och deodoranter. Den andra varugruppen är mediciner och receptbelagda läkemedel samt 

andra samhällsnyttiga varor som blodtrycksmätare.  Apoteken finansierar sina produkter genom 

intäkter, däremot är intäkterna lite annorlunda fördelade i jämförelse med en vanlig butik. 

Medicinerna och andra samhällsnyttiga varor finansieras olika beroende på varugrupp. 42 

Medicinerna delas upp i två olika varugrupper. Den ena varugruppen är receptfria läkemedel som 

kunden finansierar själv. Den andra varugruppen är receptbelagda läkemedel som finansieras både 

av kunden men främst av staten via bidrag från högkostnadsskyddet. Kostnadens fördelning år 2012 

var finansieringen till 72 % av den totala kostnaden av statliga medel, resterande 28 % av kunden 

själv. 43 Kunden betalar in en liten del av summan direkt till apoteket vid försäljningstillfället. Resten 

av betalningen erhålls senare med statliga medel via landstinget. Detta leder till att apoteken kan få 

likviditetsproblem.  

Den uppskjutna intäkten skall registreras in på apotekets databas, sedan skickas den till Apotekens 

Service AB. Företaget som sammanställer apotekens intäkter för receptbelagda läkemedel gör det i 

början på nästkommande månad. Efter sammanställningen tar det uppemot två bankdagar innan 

ersättningen betalas ut till respektive apotek. Denna förskjutning påverkar apoteken från 

försäljningstillfället av läkemedlet till att de får sin ersättning från landstinget.44 

  

                                                           
41 (Tillväxtverket, 2013, p. 23) 
42 (Socialstyrelsen, 2014, ss. 12-13) 
43 (Statens offentliga utredning, 2012, ss. 193-194) 
44 (Tillväxtverket, 2013, ss. 22-23) 
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2.4 Kostnader 

Ett företags resultat bygger på ett samband mellan intäkter och kostnader. Kostnaderna definieras 

som; ”Kostnader är anskaffningsvärdet på det resurser företaget förbrukar under en viss 

period.”45Det vill säga att det är kostnaderna företaget lägger på resurser och produkter som 

kommer att genera intäkter för företaget i framtiden.46 

Företagens olika kostnader variera beroende på vad för sorts marknad företaget verkar inom, tre 

exempel på marknader är produktionsmarknaden, dagligvaruhandel och tjänstemarknaden. Dessa 

tre verksamheter genererar olika kostnader som även kan variera i storlek. Befinner sig företaget 

inom produktion är det kostnader för råvaror, maskiner och lokaler som är några av de typiska större 

kostnaderna. Företagen som verkar inom dagligvaruhandeln har posterna personalkostnader, 

inköpskostnaden för de varor som säljs och lokalkostnader.  Tjänsteindustrin är något annorlunda 

sorts verksamhet och tjänsten produceras oftast vid försäljningstillfället. Dessa företag har oftast 

större personalkostnader och eventuellt lokalkostnader. 

Apoteken som behandlas i uppsatsen verkar inom dagligvaruhandel och jobbar främst med 

försäljning av läkemedel av olika slag. Försäljningen sker via utbildade farmacevter som ger 

rådgivning kring läkemedel. Det innebär att apoteken befinner sig i en blandning av 

tjänstemarknaden och dagligvaruhandel. Därför består kostnaderna främst av personalkostnader, 

inköpskostnaden för de varor som säljs och lokalkostnader.  

I personalkostnader ingår enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) kapitel 5 och paragraf 19§47 ingår 

kostnader som löner och sociala avgifter och pensionskostnader. I löner ingår alla kostnader som har 

med apotekens löner till tillsvidareanställda personalen samt övertidskostnader och sjuklöner. 

Apoteken har även ibland extrapersonal som bemannar apoteken. Alla personalkostnader ska 

redovisas under samma post. Där ingår även sociala avgifter på cirka 31%48. Enligt ÅRL finns krav på 

tilläggsupplysningar i årsredovisningen om medelantal anställda och arvoden till styrelse.  Det 

innebär att alla apoteken skall kommentera hur många anställda i medeltal som bemannar apoteken. 

Apoteken som ingår i koncerner skall även redovisa arvode till Styrelseledamot, VD och revisor enligt 

kapitel 7 och paragrafen 21§49. 

Apotekets varulager ska enligt ÅRL 4 kapitlet 18 § värderas till apotekets inköpskostnad för 

varulagret. Varulagret ska värderas enligt principen först in, först ut. Apotekets inköpskostnader för 

de varor som har sålts under året redovisas i resultaträkningen under posten handelsvaror.50  

Apoteket verksamhet sker i en lokal som apoteken antingen hyr eller äger. Kostnaderna betalas- och 

redovisas månadsvis. I lokalkostnader kan det även ingå hyra av inventarier för förvaring av 

läkemedel.  

 

                                                           
45 (Ax, et al., 2009, p. 24) 
46 (Ax, et al., 2009, p. 36) 
47 (Notisum, 2013-07-31) 
48 (Skatteverket, 2013) 
49 (Notisum, 2013-07-31) 
50 (Notisum, 2013-07-31) 
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2.5 Resultaträkningen 

I årsredovisningen redovisas apotekens kostnader och intäkter i en resultaträkning (RR) och en 

balansräkning (BR). RR redovisar årets totala kostnader medan BR redovisar företagets ställning, det 

vill säga värdet av tillgångar och skulder vid årets slut. Apotekens kostnader och intäkter som 

kommer att undersökas hittar man i företagets resultaträkning. 51   

En resultaträkning (RR) kan ställas upp på två olika sätt, antingen är den kostnadsslagsindelad eller 

funktionsindelad. Uppdelningarna skiljer sig på om man redovisar kostnaderna per funktion eller om 

man redovisar den totala kostnaderna per kostnadsslag för bolaget. Företagen som undersöks är 

Apoteksbolag som redovisar sin resultaträkning enligt kostnadslagsindelad. Där företagen redovisar 

olika kostnadsslagsposter med hjälp av noter som förklarar vissa individuella poster som företagen 

vill specificera. Resultaträkningens uppställning enligt den kostnadsslagsindelade uppställningen visas 

i bilaga 9.2. De poster som kommer att diskuteras nedan är numrerade 1-8 i bilagan.  

Regleringen av vad som ska stå med i resultaträkningen styrs via årsredovisningslagen (ÅRL) och med 

hjälp av kommentarer främst från Bokföringsnämnden (BFN). Resultaträkningen är uppdelad i två 

delar. Resultaträkningens första del innan rörelseresultat visar apotekens intäkter och kostnader från 

försäljningen. Den andra delen redovisar effekterna av apotekens finansiering. Eftersom syftet med 

arbetet är att undersöka de kostnader som påverkas av apotekens försäljning kommer det att 

bortses från kostnader och intäkter orsakade av finansieringen. 

Resultaträkningen första post redovisar företagens nettoomsättning. Enligt ÅRL 1:3 p.3 

”Nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala 

verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten 

till omsättningen…”Apoteken har ingen egenproduktion och har därför ingen post som redovisar 

förändring av färdigvarulager, lager av produkter i arbete eller pågående arbete för annans räkning. 

Därför redovisar apotekens endast nettoomsättning som visar intäkterna från försäljningen av 

läkemedel och andra produkter som man säljer. De efterföljande posterna på RR, som i bilaga 9.2 har 

numrerats 2 – 7, är företagets rörelsekostnader. Posten råvaror och förnödenheter finns inte med i 

apotekens RR, eftersom de inte är tillverkande företag. Posterna handelsvaror, övriga externa 

kostnader och personalkostnader kommer att diskuteras ingående nedan. 

Posten handelsvaror redovisar apotekens inköpskostnader för sålda varor, som till exempel 

läkemedelsvaror. I posten ingår kostnaderna för alla apotekens varugrupper. Dessa kostnader är 

oftast stora inom företag som säljer varor så som apoteken som säljer läkemedel och andra 

produkter. I och med att apoteken inte producerar egna läkemedel ingår inte råvaror eller produkter 

i arbete. 

  

                                                           
51 (Far författarsamling, 2011) 
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Övriga externa kostnader är de kostnader som inte kan hänvisas till någon specifik försäljning inom 

bolaget men som oftast är fasta kostnader som indirekt påverkar hela bolaget. I denna post inräknas 

till exempel lokalhyra, telefonkostnader, företagens dataprogram för receptbelagda varor. 

Personalkostnaderna som är en viktig post inom speciellt detaljhandelsbolag som jobbar mycket med 

service är oftast en av de tyngsta posterna i resultaträkningen. Här ingår alla kostnader som rör 

personalen som till exempel löner, sociala avgifter och pension.     

Ovan nämnda posterna Handelsvaror, Övriga externa kostnader och Personalkostnader kommer att 

mäta företagens faktiska kostnader för att hålla en apoteksverksamhet igång.  

2.6 Nyckeltal 

”Det vi benämner nyckeltal är tal som vi intresserar oss för.”52 Talen som används är en kvot av något 

intressant som företaget och dess intressenter vill mäta. Talen är ett kvantitativt mått på hur en 

verksamhet kan utvecklas framåt på ett positivt eller negativt sätt. Några mått kan vara till exempel 

hur mycket som säljs per anställd eller hur stor försäljningen är av en viss produkt. Det är dock viktigt 

att talet är relevant genom att höra ihop med en historik och har ett sammanhang för att bli en bra 

referenspunkt för företagets ekonomi. Måtten måste vara lättförståeliga för att företaget och dess 

intressenter ska kunna ha nytta av talen i beslutsunderlagen.53 

Ett nyckeltal har minst tre problem: ett problem är att talet är en del av helheten och därför svårt att 

ge ett övergripande mått på företagets verksamhet. Därför används flera olika nyckeltal för att bryta 

ner företaget i mindre mått. Nyckeltalens andra problem är att de kan var gjorda med ett 

informationsöverskott. Informationsöverskottet kan leda till svår tolkning för hur företagets verkliga 

ekonomiska situation är. Sista problemet är om företaget ändrar på vad nyckeltalet ska mäta genom 

att exempelvis byta ut basen för beräkningen till exempel omsättningen. Det gör det svårare att 

jämföra det nya nyckeltalet med tidigare års nyckeltal därför att nyckeltalen inte mäter samma sak. 

Nyckeltalen är till för att jämföra företagens situation mellan åren. Det innebär att de båda 

nyckeltalen måste redovisas parallellt under de närmaste åren efter bytet för att ge en rättvisande 

bild av företaget.54  

Företagens strategiska mål påverkar valet av nyckeltalen, där siffran förändras främst om företaget 

ändrar sina idéer som till exempel ökad tillgänglighet eller minska företagens kostnader. Det skiljer 

sig även på vilken marknad företaget verkar. Marknaden kan exempelvis vara påverkad av 

myndighetens utövande eller inom den privata sektorn. Det kan exempelvis vara där företaget kan 

vara i behov av investerare och bidragsgivare. Det innebär att nyckeltalen går i olika trender 

beroende på hur marknadstrenden ser ut och eller hur samhällsklimatet är just för stunden. 

Samhällsklimatet beror på olika faktorer ett exempel är politiska förändringar som nya EU direktiv 

om koldioxidmålen.55  

                                                           
52 (Catasús, et al., 2001, p. 2) 
53 (Catasús, et al., 2001, pp. 4, 6) och (Andersson, 2008, pp. 328-329, 335) 
54 (Catasús, et al., 2001, pp. 9-10) 
55 (Catasús, 2013, pp. 143-144) och (Catasús, et al., 2001, p. 13) 
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2.6.1 Olika sorters nyckeltal 

Nyckeltalen delas upp i två olika grupper, grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal. Grundnyckeltal är de 

allmänna nyckeltal som används för att analysera den offentliga informationen som 

årsredovisningen. Dessa nyckeltal används i jämförelse med andra bolag. Den andra gruppen av 

nyckeltalen är tilläggsnyckeltalen, som förklara grundnyckeltalen med hjälp av den interna 

informationen, dessa nyckeltal är svårare att jämföra med andra bolag. Bolagen ska befinna sig i 

samma bransch och vara lika stora för att det ska ge en rättvis jämförelse av bolagen.56 

Grundnyckeltalen och tilläggsnyckeltalen delas vidare oftast upp i fyra olika mått, marginalmått, 

avkastningsmått eller räntabilitetsmått, finansiella mått och likviditetsmått. De olika nyckeltalen 

mäter företagens ekonomi från olika vinklar. Tre av fyra nyckeltalsmått fokuserar på hur företagets 

finansieras.  Dock kommer fortsatt arbete att fokusera på företagets kostnader som påverkas av 

företagets primära verksamhet och därför kommer en diskussion om endast marginalmått som 

grundnyckeltal.57  

2.6.2 Marginalmått 

Marginalmått: visar hur resultat påverkas av omsättningen genom att det är ett procenttal i jämför 

med företagens omsättning.58 Det vanligaste marginalmåttet är Vinstmarginalen som räknar ut 

företagets vinstnivå i procent av nettoomsättningen. Nyckeltalet räknas oftast ut innan 

bokslutsdispositionen där skatt och andra extrakostnader inte är inräknade. Vinstmarginalen 

påverkas bland annat av försäljningsutveckling. Det kan innebära att om företaget har en oförutsedd 

nedgång i sin försäljning då sjunker Vinstmarginalen på grund av att kostnaderna fortfarande är 

oförändrade, medan en ökad intäkt kan påverka vinstmarginalen uppåt.59  

Vinstmarginalen är ett osäkert mått för att jämföra olika bolag. Nackdelen är att den påverkas av 

företagets räntekostnad, det vill säga hur företaget är finansierat. Ett nyckeltal som inte påverkas av 

finansiering är rörelsemarginalen. Rörelsemarginal räknar ut företagets rörelseresultat innan 

avskrivningar delat på omsättningen i procent. Nyckeltalet räknar därför ut företagets faktiska 

resultat innan avdrag för finansiering som skatter och räntor.60  

Rörelsemarginalen visar därför företagets hantering av det faktiska resultat och kostnader som 

påverkas av själva försäljningen av läkemedelen. Därför är nyckeltalet ett säkrare mått därför att den 

inte räknar med finansiella intäkter och kostnader som till exempel räntor, skatt, 

bokslutsdispositioner eller uppskjutenskatt. Rörelsemarginalen påverkas inte av hur ofta företaget 

finansieras och därför är den ett säkrare nyckeltal. Dock är den låst av företagets kapitalbehov. 

Kapitalbehovet är oftast väldigt aktuellt i ett detaljhandelsbolag men inte lika stort som 

produktionsbolag som har maskiner och extra lokaler för ett större liggande lager. 61  

                                                           
56 (BAS, 2010, p. 14) 
57 (Thorell, 2010, pp. 160-162) 
58 (Thorell, 2010, pp. 160-162) 
59 (Thorell, 2010, pp. 160-163) 
60 (Thorell, 2010, pp. 160-162) 
61 (Thorell, 2010, p. 159) 
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2.7 Tilläggsnyckeltalen  

Tilläggsnyckeltalen är till för att skapa förståelse för grundnyckeltalen. Apoteksbolagen är handels- 

och tjänstebolag som arbetar främst med personalen som har kunskap om läkemedelsanvändningen 

från sin apoteksutbildning. Med tanke på detta har nyckeltalen och ”Rörelseresultat per anställda” 

och ”personalkostnader per anställd” valts att utvecklas vidare i arbetet. 

Rörelseresultat per anställd 

”Rörelseresultat per anställd ” mäter hur mycket företagets personal bidrar för att täcka företagets 

faktiska kostnader för den primära verksamheten. Dock mäter ”Rörelseresultatet per anställd” inte 

hur företaget finansierar det totala företagets kostnader som till exempel räntor till banker. Detta 

kan bortses med tanke på att arbete kommer att fokusera på kostnader som har med den primära 

verksamheten för apoteken. Det är läkemedelsförsäljningen med hjälp av personalens rådgivning.  

Nyckeltalet räknas ut genom att ta rörelseresultatet efter avskrivningar delat på medelantal 

anställda.  

Personalkostnader per anställd 

I resultaträkningen kan man ofta läsa ut att personalkostnaderna är en av de större posterna i 

resultaträkningen. Det är för att handelsbolag och tjänstebolag säljer företagens varor med hjälp av 

personalen. Nyckeltalet ”Personalkostnader per anställd” mäter hur stort företagens 

personalkostnad per anställd är. Talet mäter man genom att ta företagets personalkostnad delat på 

företagens medelantal anställda.  
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3 Metod 
Kapitel tre innehåller en diskussion av valet av ämne, metod och datainsamlingen i uppsatsen.  

Avsnittet kommer att avslutas med en metod diskussion om datainsamling och arbetets trovärdighet 

av val av källor.  

3.1 Val av ämne 

Senaste åren har antal apotek ökat i landet. Apoteken är främst representerade av de större 

apotekskedjorna Apotek Hjärtat AB, Apoteket AB, Apoteksgruppen och Kronans Droghandel AB. Det 

finns även apotek som inte ingår i kedjorna och är fristående. De fristående apoteken som oftast är 

mindre i storlek är oftast mer kostnadskänsliga för de har oftast en lägre omsättning än det större 

apoteken och mindre vinstmarginal.  

 

Därför är de mindre apoteken huvudobjektet i denna uppsats med inriktning på apotekens 

kostnadsförändringar. En analys av en del av apotekens kostnadsposter i årsredovisningen kommer 

att genomföras. För att förstå årsredovisningens information har det kompletterats med intervjuer 

från respektive apotek.  

3.2 Val av metod 

Det finns två olika sätt att mäta data på antingen en kvalitativ mätning, eller en kvantitativ mätning 

av data där fakta mäts. För att den ska vara mätbar måste den vara numerisk och jämförbar. 62 Den 

kvalitativa metoden är en analyseringsmetod där man samlar in information via djupintervjuer och 

tolkar respondenternas svar efter vad teorin säger. Den kvantitativa metoden består oftast av 

insamling av en större mängd data som mäter visa teoretiska begrepp som sedan omvandlas till en 

mer mätbar data som till exempel siffror.63 Tidigare forskare inom apoteksområdet använder sig mest 

av kvantitativ metod där man mäter förändringen över tiden av kostnaden för olika produkter som 

sedan analysera och jämföras.64  

 

I en kvantitativ metod arbetar man efter en deduktiv teori. Man utgår från olika teorier som har 

tagits fram från tidigare forskning, för att sedans samla in information och sammanställa för att ta 

fram ett resultat som antingen stämmer överens med den tidigare teorin eller förkastar den. 

Därefter revideras delar av teorin.65 

 

I uppsatsen har det valt att använda sig av främst en kvantitativ metod. En insamling av respektive 

apotekens årsredovisning och resultaträkningar mellan åren 2010-2012  Sedan analyseras de olika 

kostnadernas påverkan på apotekens resultat. För att skapa förståelse för kostnadsförändringar har 

det även genomförts tre kvalitativa intervjuer på 30 minuter vardera.   

                                                           
62 (Björklund & Paulsson, 2010, p. 63) och (Ghauri & Grønhaug, 2010) 
63 (Bryman & Bell, 2011, p. 40) 
64 (Rudholm, 2008, p. 260) 
65 (Bryman & Bell, 2011, p. 23) 
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3.3 Urval: 

Urvalet i denna uppsats har skett genom att kategorisera in apotek efter om det har befunnits i en 

större respektive mindre tätort i Västmanland.  Det finns cirka 54 stycken apotek i Västmanland.66 

Apoteken som har valts ut behöver inte nödvändigtvis ingå i samma apotekskedjor. För att få en 

generell bild över hur apotekens kostnader ser ut i Västmanland ska de undersökta apoteken ha en 

aktiv och fortlöpande verksamhet mellan åren 2010 och 2012.  

 

För att avgränsa antal apotek som ska undersökas har det ställts upp ett kriterier. Kriteriet gäller bara 

apotek i större städer där de inte får vara integrerade med varuhus, vårdcentral eller sjukhus. Detta 

gäller inte i glesbygden där apoteken oftast är ensamt i området och placerad i samband med 

vårdcentralerna. 

 

Urvalet av respondenterna är personalen på de olika apoteken, som har ekonomiskt ansvar för valt 

apotek eller jobbar dagligen med apotekens kostnader. Valet av respondenterna är för att intervjua 

personer som är insatta i apotekens kostnader men även har kundkontakt.   

 

3.4 Tillvägagångsätt 

I uppsatsen har det genomförts en grundläggande litteraturstudie om apoteksmarknadens 

avreglering. För att mäta hur företagens kostnader och marginaler har påverkats av avreglering har 

det genomförts diskussion kring olika mätningsmodeller. Modellerna som har valts ut för att mäta 

företagens kostnader är olika nyckeltal.  

Årsredovisningen har varit till grund för att plocka fram apotekens kostnader. De flesta av undersökta 

apoteken har funnits endast de senaste 3 åren och består främst av olika apotek från 

Apoteksgruppen AB. Den korta tiden på apoteksmarknaden har gjort att det inte finns mycket data 

att jämföra.  

Därför har det även genomförts 3 intervjuer på 3 andra apotek från andra apoteksbolag; Apoteket AB 

i en statkärna i en större tätbygd, Lloyds Apotek i utkanten av en tätbygd och Apotek Hjärtat AB i en 

mindre tätort på marknaden. För att öka uppsatsens trovärdighet har den insamlade informationen 

jämförts och kompletterats med tidigare rapporter som är utgivna främst av regeringen men även av 

apoteksbranschen. Dessa har använts i analysen av den insamlade informationen.  

Det 3 intervjuer har gjorts och sammanfattas tillsammans för att få en förståelse för olikheter mellan 

olika apotek på marknaden. Det har skett en bredare och större insamling av apotekens 

årsredovisningar. Var 6 stycken apoteks har undersökt närmre och redovisas och sammanställt i 

empirin. Redovisningen av apoteksbolagen har skett i två olika grupper beroende på om de befinner 

sig i större tätort eller en mindre tätort. I analysen har en jämförelse skett med resultat från 

årsredovisningarna och intervjuerna för att se om det ger ett liknande utfall. Resultatet har jämfört 

inom och mellan urvalsgrupperna. För att ta fram likheter och olikheter mellan om kostnaderna 

påverkas av konkurrens på olika delar av apoteksmarknaden.  

 

                                                           
66 (Eniro, 2014) 
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Anledningen till den bredare insamlingen av årsredovisningarna är som nämns tidigare den korta 

perioden på apoteksmarknaden. Förutom intervjuerna har även olika rapporter fått komplettera 

informationen. Rapporterna och intervjuerna har gemensamt behandlar ämnena; etablering och 

förvaltning av apoteksbolagen men även apotekens arbete med att det är konkurrensutsatta. 

Rapporten utgiven av Tillväxtverket år 2013 som heter ”En apoteksmarknad i förändring med fokus 

på de små företagens erfarenheter” fokuserade på mindre apotekens erfarenheter som även är 

inriktningen på uppsatsen och har gett kompletterande information hur de jobbar med konkurrensen 

mot främst de större bolagen. 

3.5 Metod diskussion 

Urval  

En nackdel är att urvalet kommer från olika apotekskedjor och mindre enskilda apoteksaktörer. Där 

kan apoteken ha haft olika företags mål och därför använt sig av olika redovisningssätt och 

redovisningstolkningar.  

 

Det kommer att påverka reliabiliteten av Årsredovisningen, där ett exempel på problem som 

uppsatsen har i åtanke är att en del av apoteken är statligt ägda. Det innebär att de har ett mer 

politisk inflytande och därför kan ha påverkat sin redovisning för att uppfylla företagets syfte.  

 

Apoteken som har undersökts har etablerat sig på olika geografiska platser på marknaden där de kan 

ha blivit påverkade av sina konkurrenter. Konkurrenterna kan ha varit bland annat andra 

apoteksbolag. Medan andra apotek kan ha konkurrenter som dagligvaruhandeln och andra företag 

som säljer till exempel hudvårdsprodukter.  

 

Mätningsmodell: 

I uppsatsen har det genomfört en undersökning om hur apotekens kostnader har påverkats av 

avregleringen på apoteksmarknaden. Mätningen av kostnader har skett med hjälp av användningen 

av olika nyckeltal som Rörelseresultat per anställd, Rörelsemarginalen och Personalkostnaden per 

anställd. Tabellen nedan visar nyckeltal som användas i insamling av empirin. Alla nyckeltalen tas från 

varje enskilt apoteksbolags offentliga resultaträkning. 

Tabell 2 Nyckeltal 

Mått Nyckeltal Formeln Tolkning

Visar företgaens rörelsensresultat 

i procent av omsättningen

Visar hur mycket vinst företgaet får 

innan finansiella kostnader

Rörelseresultat per anställd hur stor del av 

rörelseresultatet som varje anställd genererar

Visar hur mycket företagets

personalkostnader för varige 

anställd i medeltal

Rörelseresultat( efter avskrivningar)/ Nettoomsättning *100Rörelsemarginal

Tabbelen är en sammanställning från böckerna  (Bas, 2010) (Catasús, et al., 2001)

Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat (efter avskrivningar)/Medelantal anställda

Vinstmarginal (Rörelseresultat/omsättningen)*100

Magrinalmått

Tilläggsnyckeltal

Personalkostnader per anställda Personalkostnader/ med medelantalet anställda 
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För att förstå mätningen och utfallet av nyckeltalen har det kompletteras med intervjufrågor till de 

undersökande apoteken utefter referensramen. Intervjufrågorna har mät hur apoteken uppfattar 

apotekets ställning på apoteksmarknaden genom att mäta konkurransen till exempel öppettider 

andra apotek i områden receptfria produkter, som apoteken kan ha blivit påverkade av. Apoteken 

har olika ställning på marknaden och därför har olika sätt att hantera konkurrenter som andra 

apoteksaktörer men även dagligvaruhandeln. Intervjufrågorna framgår i bilaga 9.1.  

Källkritik/kommentarer:  

 

Under arbetets gång har många källor använt både primära som intervjuer och årsredovisning och 

sekundära som forskningsrapporter och utredningar av apoteksmarknaden. 

  

Mina Primära källor är företagens årsredovisningar och interjuver. Företagen har sammanställt sina 

siffror enligt god redovisningssed, Fars rekommendationer och lagar som berör årsredovisningen. Det 

innebär att apoteken kan ha haft en baktanke med redovisningen. Där har det skett granskning på 

flera bolag efter likheter och olikheter mellan det undersökta bolagen.   

 

För att förstå årsredovisningarna har det skett intervjuer. Respondenternas svar i intervjuerna har 

varit i vissa fall kortfattade och tunna. Detta leder till en del oklara svar, och intervjuerna har därför 

inte varit en av de tyngre källorna i arbete. Detta beror på att apotekens företag eller kedjor har ett 

företags policy som inte tillåter enskilda apotekare att svara på frågor som kan vara 

konkurrensutsatta. Där har apotekaren hänvisat till företagens hemsida eller företagets 

pressinformatör.  

 

I och med att det finns relativ lite forskning i området har jag fått använda mig av publicerade 

utredningar. Utredningarna har kommit till av direktiv från regeringen och riksdagen men som har 

utretts bland annat av Tillväxtverket. Dessa utredningar har kommit till av syfte för att mäta 

apoteksmarknadens utveckling sedan avregleringen, med uppdrag av riksdagen och regeringen. 

Detta har jag tagit hänsyn till i mitt arbete i och med att undersökningarna antagligen har haft ett 

politiskt syfte. Därför har intervjuerna fått hjälpa till och undersöka om det redovisar samma utfall 

som rapporterna. Det har visat sig att det är likvärdiga, men att apoteksmarknaden har börjat 

mättas.   
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4 Empiri 

I empirin har det gjorts en sammanställning av utfallet från intervjuerna och Årsredovisningarna från 

valda apotek. Redovisningen av resultatet kategorisera efter vilken situation apoteket har på 

marknaden där huvuduppdelningen är större eller mindre tätort. 

4.1 Information om apoteksbolagen: 

Det har undersökts sex stycken olika apoteksbolagets årsredovisningar. Årsredovisningen som har 

samlats in är för år 2010-2012. Detta är för att se hur kostnaderna har utvecklats under de tre 

verksamhetsåren. De flesta av apoteksbolagen är etablerade inom Västmanland. För att kunna förstå 

informationen har det gjorts tre intervjuer från tre enskilda apotek. Dessa är för att förstå 

anledningen till kostnadsutvecklingen i de studerande förtagen.  

Apoteken som har undersökts har delas in i två olika urvalsgrupper. Den första urvalsgruppen som 

kommer att benämnas apotek i mindre tätort. Den andra urvalsgruppen benämns mindre apotek i 

större tätort.  Tabellen 3 sammanställs de olika apoteken i respektive apoteksgrupp, under fingerade 

namn för att de ska få vara anonyma. Apoteken som är markerade med en stjärna i tabellen ingår i 

en mindre koncern, som består av två till fyra mindre apoteksbolag. Sammanställning av apoteken 

som har undersökts redovisas nedan i Tabell 3  

Tabell 3 Nettoomsättningen för undersökta apotek i respektive grupp. 

  

Undersökta apotek  Koncern Nettoomsättning (SEK) 

Apotek i mindre tätort: A   2010 2011 2012 

Apoteket Hallon * 18 927 743 80 074 037 87 177 983 

Apotek Jordgubbar * 11 410 456 38 500 072 37 896 074 

Apotek Blåbär * 7 199 187 25 871 566 31 799 803 

Mindre apotek i större tätort: B   2010 2011 2012 

Apotek Äpple * 8 409 196 22 876 198 22 339 113 

Apotek Päron   17 292 520 56 253 324 51 904 503 

Apotek Banan * 6 896 105 14 043 379 14 926 299 
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4.2 Sammanställning av apotekens kostnader och nyckeltal 

Företagens kostnader har förändrats de senaste tre åren. De valda företagen kommer att 

presenteras i två huvudgrupper apotek i mindre tätort respektive mindre apotek i större tätort. 

Apoteken kommer att redovisas individuellt genom en sammanställning av apotekens kostnader, 

intäkter respektive nyckeltal. Alla belopp är i svenska kronor (SEK). Diagrammen som redovisar är 

tolkning av informationen från respektive apoteks årsredovisningar. En mer detaljerad 

sammanställning av apotekens kostnader och nyckeltal går att hitta i bilagorna 9.3–9.5 

Nyckeltalen bygger på olika kostnadsposter i resultaträkningen från apotekens årsredovisning. 

Personal generar intäkter men är även en regelbunden kostnad. En mätning av hur stora kostnaderna 

är i jämförts med intäkterna har gjorts. Dessutom har en beräkning av nyckeltalen Personalkostnad 

per anställd, rörelseresultat per anställda och rörelseresultat under perioden år 2010 till och med år 

2012 gjorts. Dock kommer nyckeltalen rörelsemarginal och vinstmarginal att analyseras och 

redovisas separat. Detta är för att talen är en procenttal och därför relativt små i jämfört med de 

andra nyckeltalen som personalkostnader. Dessa tal är däremot enklare att jämföra med de andra 

apoteksbolagen.  

4.2.1 Apotek i mindre tätort: 

Apoteken i denna urvalsgrupp befinner sig i en mindre tätort och befinner sig ensamt i sitt område.  

4.2.1.1 Apoteket Hallons kostnader och nyckeltal: 

Apoteket Hallon är en koncern med fyra olika mindre apoteksbolag. Alla bolagen befinner sig i 

mindre tätort. Hallon apoteksverksamhet startade år 2010. Under år 2011 förvärrade de sitt fjärde 

apoteksbolag. I och med förvärvandet av det nya apoteksbolaget ökade personalstyrkan från 13 till 

21 stycken.   

Diagram 1 Apoteket Hallons kostnader 

 

Apoteket Hallons kostnadsförändring ser du i diagram 1ovan. Hallons kostnader har ökat mellan det 

första verksamhetsåret 2010 och tredje verksamhetsåret 2012. Apotekens kostnader har ökat främst 

mellan det första och andra verksamhetsåret. Det var även samma år 2011 som koncerner köpte upp 

ett fjärde apoteksbolag. Kostnaderna fortsatte att öka marginellt mellan det andra och tredje året.  

Apotekets Hallons omsättning verkar ha ett samband med apotekets kostnader. Posten handelsvaror 

är den kostnadsposten som är störst och har ökat mest mellan första och andra verksamhetsåret. Här 

ser man att en ökad försäljning av handelsvaror leder till att apoteket även har en ökad omsättning. 

År 2011 har även personalkostnader ökat. Det har antagligen att göra med att apoteken anställde 

mer personal i och med förvärvet av det nya apoteksbolaget.  
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Diagram 2 Apotek Hallons Nyckeltal 

 

Rörelseresultatet har ökat markant mellan det första och andra verksamhetsåret. Rörelseresultatet 

ökar även mellan det andra och tredje verksamhetsåret, men inte lika kraftigt. 

Nyckeltalen som har med personalkostnaderna redovisas i diagrammet 2 ovan. Personalkostnaden 

per anställd ökade mellan första och andra verksamhetsåret. Det verkar även som om företaget har 

lyckats hålla kostnaderna nere men ändå ökats sina intäkter. Detta kan ha påverkats av ökad 

effektivitet bland personalen. Intäkts ökning leder vidare till en ökning av rörelseresultatet.  

4.2.1.2 Apoteket Jordgubbars kostnader och nyckeltal 

Apoteket Jordgubbar består av två mindre apoteksbolag som alla är placerade i mindre tätorter. Det 

innebär att apoteken inte har någon större konkurrens på apoteksmarknaden. Apoteket har haft en 

aktiv verksamhet sedan öppningen 2010. Apoteken har bemannat i genomsnitt med nio anställda.  

Diagram 3 Apoteket Jordgubbars kostnader 

 

Apotekets jordgubbars nettoomsättning har ökat extremt mellan det första verksamhetsåret 2010 

och andra verksamhetsåren 2011. Däremot har de flesta kostnaderna och nettoomsättningen 

minskat mellan det andra 2011 och tredjeverkssamhetåret 2012.   

Apoteket Jordgubbar har haft i stort sett samman personalantal mellan verksamhetsåren med 

variation på en anställd. Personalkostnaden verkar däremot ha ökat jämfört med de andra 

kostnaderna och omsättningen. Ökningen har skett mellan de tre aktiva verksamhetsåren. Den 

största ökningen kan man läsa av i diagrammet ovan mellan det första och andra verksamhetsåret 

för att sedan fortsätta att öka även om nettoomsättningen minskade. 
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Diagram 4 Apoteket Jordgubbars nyckeltal 

 

Jordgubbars rörelseresultat per anställda redovisar hur mycket personalen genererar av 

rörelseresultatet. Den kan man se ha ökat mellan åren. Ökningen är främst enligt diagrammet mellan 

andra verksamhetsåret 2011 och tredje verksamhetsåret 2012.  

Det är intressant att personalen generar mer intäkter genom att vara effektivare. Men samtidigt har 

personal kostnaden inte ökat markant. Det kan man se att ökningen kan ha påverkats av att 

rörelseresultatet har ökat mellan samma år.   

4.2.1.3 Apoteket Blåbär 

I Apoteket Blåbär ingår det fyra mindre Apoteksbolag, som har haft en aktiv verksamhet sedan år 

2010.  Apoteken befinner sig även i mindre tätorter med en lägre konkurrens. Apoteken bemannades 

första året 2010 av 18 stycken personal för att sedan öka till 19 stycken under andra 2011 och tredje 

verksamhetsåret 2012. 

Diagram 5 Apoteket Blåbärs kostnader 

 
Apotekens nettoomsättning har ökat mellan det första och andra verksamhetsåret för att sedan 

minska något under det tredje. Apotekens kostnader har också ökat mellan första 2010 och andra 

verksamhetsåret 2011 för att sedan minska något.  

Det är en kostnadspost som skiljer sig från resten, det är personalkostnaden som inte följer samma 

minskande trend. Personalkostnaden ökar under det tredje verksamhetsåret 2012, även om 

nettoomsättningen har minskat något.   
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Diagram 6 Apoteket Blåbärs Nyckeltal 

 

Apoteket Blåbärs nyckeltal som redovisas i diagrammet är rörelseresultat per anställda och 

personalkostnader per anställda. Dessa nyckeltal har ökat markant mellan det första och andra 

verksamhetsåret. Däremot har omsättningen sjunkit under tredje verksamhetsåret, medan 

personalkostnad per anställd har fortsatt öka marginellt. 

4.2.2 Mindre apotek i större tätort 

Apoteken i Gruppen B omfattar apoteket Äpple, Päron och Banan som är etablerade i större tätorter 

där det kan förekomma högre konkurrens på grund av att det finns andra apoteksbolag i området. 

Apoteken i den här gruppen består av två koncerner med två till tre olika bolag, och ett enskilt 

apotek.   

4.2.2.1 Apoteket Äpples kostnader och nyckeltal 

Apoteket Äpples kostnadsförändring framgår nedan i diagram7. Apoteket har befunnit sig på 

apoteksmarknaden de senaste tre verksamhetsåren. Apoteket Äpple är ett enskilt apotek som finns i 

en större tätort med flera andra apotek i området.  

Diagram 7 Apoteket Äpples kostnader 

 

Apotekets kostnader har haft en större ökning mellan det första 2010 och andra 2011 

verksamhetsåret för att sedan minska marginellt under det tredje verksamhetsåret. Kostnaden för 

apoteket Äpples handelsvaror har haft en markant ökning under det första och andra 

verksamhetsåret. Man kan även se att apotekets omsättning har samma trend. Under det tredje 

verksamhetsåret har apoteket minskat sina kostnader för handelsvaror och omsättningen har även 

minskat.  
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Apoteket Äpplets övriga externa kostnader och personalkostnader är oförändrade mellan det andra 

och tredje året. Det kan beror på apoteket har samma antal personal och har etablerats på 

marknaden.  

Diagram 8 Apoteket Äpples Nyckeltal 

 

I diagram 8 ovan kan man se en markant ökning av alla nyckeltal mellan det första och andra 

verksamhetsåret, där även antal personal ökade med en. Ökningen fortsätter mellan andra 2011 och 

tredje verksamhetsår 2012 även om omsättningen och handelsvaror sjönk mellan dessa år. 

4.2.2.2 Apoteket Pärons kostnad och nyckeltal  

Apoteket Päron består av sex stycken mindre apotek. År 2010 bestod det endast av tre apoteksbolag. 

Under 2011 avyttrade de ett apoteksbolag för att sedan förvärva och nyetablerat 3 nya bolag under 

året 2012. I och med uppköpet och försäljningarna av apoteken har antal personal i koncernen 

minskat från första året med 15 stycken anställd till andra verksamhetsåret med 14,5  stycken. För 

att sedan öka till 18 stycken anställda under 2012.  

Diagram 9 Apoteket Pärons kostnader 

   

Diagrammet ovan beskriver apoteket Pärons kostnadsförändring över åren 2010-2012. Apoteket 

startade sin aktiva verksamhet under verksamhetsåret 2010 och har ökat sina kostnader under de tre 

verksamhetsåren.  

Omsättningen för Apoteket Päron har ökat markant mellan det första 2010 och andra 2011 

verksamhetsåren för att sedan fortsätta att öka under det tredje året 2012. Man kan även se att 

posten handelsvaror fortsatt öka mellan år 2011 och 2012.  

  

0 200 000 400 000 600 000 800 0001 000 0001 200 000

Rörelseresultat

Rörelseresultat per anställd

Personalkostnad per anställd

Apoteket
Äpples nyckeltal

2012

2011

2010

0 20000000 40000000 60000000 80000000

Omsättning

Handelsvara

Övriga externa k.

Personal kostnad

Apoteket Pärons kostnader

2012

2011

2010



21 
 

 

Apotekens personalkostnader och övriga externa kostnader har fortsatt öka mellan det andra och 

tredje verksamhetsåret. Personalkostnaden har inte ändrats dramatisk mellan åren även om 

apoteket Päron har fördubblat antal anställda mellan 2011 och 2012. Det beror på att apoteket har 

öppnat ett nytt apotek som ingår i koncernen.  

Diagram 10 Apoteket Pärsons nyckeltal 

 

Däremot har apotekets personalkostnader per anställda ökat markant mellan det första och andra 

verksamhetsåret.   

4.2.2.3 Apoteket Banans kostnadsförändring 

Diagram 11 Apoteket Banans kostnader 

 

Apoteket Banan har varit aktiv de senaste tre åren. Kostnadsförändringarna visas i diagrammet 9 

ovan. Apotekets kostnader har ökat mellan första och andra verksamhetsåret. Denna tendens har 

även omsättningen för apoteket Banan. Mellan andra och tredje verksamhetsåret ökar både 

kostnader och omsättning marginellt.  

Posten handelsvaror minskat något mellan det andra 2011 och tredjeverksamhetsåren 2012. Den 

tendensen är tvärtemot förändringen i apotekets omsättning.  
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Diagram 12 Apoteket Banans nyckeltal 

 

Apotekens personalkostnader per anställda har sjunkit mellan andra och tredje verksamhetsåret, 

även om antal anställda är detsamma mellan åren.  

4.2.3 Rörelsemarginal: 

Apotekens rörelsemarginal visar företagets rörelsekostnader i jämfört med nettoomsättningen. 

Redovisningen av nyckeltalet kommer att ske i gruppvis för respektive urvalsgrupp. 

Diagram 13 Rörelsemarginal Mindre tätortsapotek 

  

Diagrammet 11 ovan redovisar apoteken Blåbär, Jordgubbar och Hallon. Blåbär och Hallon har en 

liknande utveckling. Båda har ökat sitt rörelseresultat mellan de tre verksamhetsåren. Apotekens 

rörelsemarginal har ökat främst mellan det första och andra verksamhetsåret.  

Jordgubbar har en annorlunda utveckling. Apoteket har minskat sin rörelsemarginal mellan det första 

och det andra verksamhetsåret för att sedan öka. Apoteket har haft en minskning av både kostnader 

och nettoomsättning vilket har påverkat apoteket Jordgubbars rörelseresultat under år 2011.  

Apoteket har dock lägre rörelsemarginal än de andra apoteksbolagen. Det kan bero på att apoteket 

bara är representerat på två orter och därför en mindre koncern än de andra två apoteken.  
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Diagram 14 Rörelsemarginal för mindre apotek i större tätort 

 

Apotekens rörelsemarginal i större tätort mellan de tre verksamhetsåren framgår ovan i diagram 12. 

Apoteken har olika utveckling mellan åren. Apoteken Banan och Äpple har båda en ökning av 

rörelsemarginal mellan de tre verksamhetsåren. Men apoteket Banan får en negativ rörelseresultat 

under det första verksamhet och därför startar apoteket sitt första verksamhetsår med en negativ 

rörelsemarginal. Apoteket Äpple har en regelbunden ökning av rörelsemarginalen mellan alla tre 

verksamhetsåren. Apoteket ingår inte i någon koncern.  

Apoteket Päron har en positiv rörelsemarginal under det första året. Apoteket ingår i en koncern där 

apoteket under andra verksamhetsåret har förvärvat bolag och samtidigt avvecklat ett annat bolag. 

Det innebär att apotekets kostnader bör ha ökat även om nettoomsättningen har ökat. Det kan 

förklara att apoteket har en negativ rörelsemarginal under det andra verksamhetsåret. Man 

fortsätter att köpa upp nya apoteksbolag under det tredje verksamhetsåret och rörelsemarginalen 

ökar mer under andra och tredje verksamhetsåret.    

4.2.4 Vinstmarginal: 

Vinstmarginal beräknas genom att summera rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella 

intäkter och sedan dividera med omsättningen. Det innebär att man mäter apotekens vinst efter 

totala intäkter och kostnader.   

Diagram 15 Vinstmarginal för apotek i mindre tätorter 

 

Diagram 13 ovan beskriver apotekens vinstmarginal för apoteken i mindre tätorter. Alla undersökta 

apoteken i den här urvalsgruppen har ökat sin vinstmarginal sedan etableringen. Utvecklingen för 

apoteket Jordgubbar skiljer sig något från det övriga, efterson det har minskat sin vinstmarginal 

under det andra verksamhetsåret för att sedan öka den under det tredje året.  Det kan bero på att 

apoteket har fått ökade kostnader under det andra verksamhetsåret och har minskat sin 

nettoomsättning.  
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Apoteket Blåbär skiljer sig åt genom att det har en högre vinstmarginal under hela verksamhetstiden. 

Det kan bero på att apoteket har fler anställda än de andra två och därför även kan dra in mer 

inkomst.  

Diagram 16 Vinstmarginal för mindre apotek i större tätorter 

 

Apoteken finns i större tätorter och är utsatt för högre konkurrens. Två av tre apotek har en kostnads 

ökning mellan det tre verksamhetsåren. Där den största ökningen har skett mellan det första och 

andra verksamhetsåret. Dock skiljer sig Päron genom att göra två negativa år. Det kan bero på att 

apoteket har etablerat och avvecklat apotek under andra och tredje verksamhetsåret.  

Apoteket Banan har en negativ vinstmarginal under första verksamhetsåret. Detta kan bero på att 

apoteket fick en högre konkurrens av köpcentrum i närheten.  

4.3 Resultat från intervjuerna 

Intervjufrågorna till apoteken kan ni se i bilaga 9.1. Svaren från apoteken som har intervjuats 

kommer att redovisas tillsammans, för att få en allmän bild av hur apotekarna tycker marknaden har 

förändrats. Intervjuernas svar kommer att redovisas i samma ordning som kostnaderna ovan. Om 

intervjusvaren skiljer sig kommer det att redovisas tydlig med hänvisning till var apoteket befinner sig 

på marknaden. Intervjuerna är till för att skapa förståelse för apotekens kostnadsförändringar. 

Handelsvaror: 

Apotekens primära handelsvaror består av läkemedel som är antingen receptfria eller receptbelagda. 

Apoteken har breddat sitt utbud efter avregleringen med främst hygien- och skönhetsprodukter.  

Apoteken har även börjat ta betalt för personliga rådgivningstjänster som till exempel 

blodtrycksmätning och hälsokoll. De tre intervjuade apoteken säger att det har anpassat sitt utbud 

efter efterfrågan på orten.  

Apoteken säljer en del generiska läkemedel som är en utbytbar produkt från original läkemedlet. I 

samband med avregleringen blev det en strängare lagstiftning om att apoteken ska sälja det 

generiska läkemedlet i första hand istället för originalläkemedlet.  Detta har lett till ett ökat 

informationsbehov för kunderna som inte förstod varför det inte fick det läkemedel som stod på 

receptet, utan det generiska läkemedlet. Farmacevterna på apoteken tycker att förvirringen bland 

kunderna har minskat och därför har informationsbehovet minskat med tiden. Det leder till att de nu 

kan lägga tiden på att ge rådgivning till kunderna i stället för att informera.   

En annan del som farmacevterna påpekar om handelsvaror är månadens vara som innebär att 

apoteken behöver byta ut delar av sitt varulager regelbundet. Det leder till extra arbete i och med att 
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den nya perioden startar upp. Apotekarna från några mindre orter påstår att det kan vara svårt att 

sälja få slut på vissa produkter och därför leder det till att apoteken antingen har för stort varulager 

eller har en för litet lager av det specifika läkemedlet och det kan leda till att kunden behöver åka till 

ett annat apotek som kan finnas i närmaste ort. Apoteken som befinner sig i en större stad kan 

lättare hänvisa kunden till de andra apoteken i närområdet som oftast tillhör samma apotekskedja. 

Apoteken i större tätort har fler konsumenter som befinner sig i området och kan därför sälja ut 

större delar av sitt varulager, och är inte lika beroende av varje konsument.      

Övriga externa kostnader: 

Apoteken som blev intervjuad har antingen blivit uppköpta under avregleringen av 

apoteksmarknaden eller har nyetablerats.  Men apoteken befinner sig på tre olika platser, en som är 

ensam i mindre tätort, de andra två är i en större tätort, det ena i centrum av tätorten och det andra 

i utkanten av tätorten. Detta leder till att apoteken har olika hyreskostnader för sina lokaler. 

Apoteken i större tätort har oftast en högre hyra och fler kunder än apoteken i mindre tätort. 

Dessutom har apoteken i mindre tätort placerat sig i närheten av en vårdcentral med en mindre 

kundkrets. 

Alla apoteken skulle senast 2012 ha bytt sitt IT system enligt lag. Det nya systemet skulle vara säkrare 

i behandlingen av läkemedel. Detta kan ha varit tyngre för apotekarna som redan fanns på 

marknaden innan avregleringen, där apotekarna behövde lära sig det nya systemet. Det ledde till 

extra kostnader för utbildning och implementering av IT systemet. 

I och med att apoteken som tidigare sagt ska byta ut sitt varulager, kan det leda till att apoteken 

måste göra plats för nya läkemedel som inte fanns tidigare i varulagret och föra in dem i systemet. 

Det tycker alla intervjuade apotekarna kan vara en tyngre arbetsbörda. Under 2012 gick en del 

läkemedelspatent ut på marknaden vilket innebär att nya generiska läkemedel har trätt in på 

marknaden. Dessa skall ibland vara den nya månadens produkt.     

Personalkostnader: 

I och med avregleringen av apoteksmarknaden har apotekarna fått ett större utbud i valet av 

arbetsgivare och val av arbetsplats. Det leder till att apoteken kan få olika specialistkunskaper inom 

olika områden som apotekarna är utbildade inom. Apotekarna som intervjuades syftar på att det 

även kan bero på vilka arbetsuppgifter som apotekaren har på specifika apoteket. Annars är det inte 

så stora skillnader på lönenivån mellan olika apotek.   

Hur stor personal som bemannar apoteken är varierar beroende på hur stort apoteket är. Alla 

apotekarna menar att antal anställda kan variera beroende på vilken period på året det är. I vissa 

perioder kan apoteken behöva anställa extra personal.   
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5 Analys 

I analysen kommer varje marknad att analyserar för sig, med hjälp av teorin. Därefter kommer 

likheter och skillnader mellan marknaderna att lyftas fram.  

Nedan analyseras utvecklingen av kostnader och nyckeltal för de sex undersökta apoteken för år 

2010-2012. För att kunna förstå kostnadsutveckling kommer även resultatet av intervjuerna att tas in 

i analysen om kostnads- och nyckeltalsutveckling för apoteken.  

Apoteksbolagen som beskriv var uppdelade i två olika utvalsgrupper. I större tätorter med högre 

konkurrens, apoteken: Hallon, Jordgubbar och Blåbär, respektive mindre tätortsområde ensam på sin 

ort, apoteken: Äpple, Päron och Banan. 

5.1 Apotekens nettoomsättning  

Apoteken som har undersökt har varit uppdelade i två grupper. Apoteken från båda grupperna har 

ökat sin nettoomsättning under det första och andra verksamhetsåret, för att sedan skilja sig under 

det tredje verksamhetsåret.  

Apoteken i mindre tätorter har ökat sin nettoomsättning mellan 2011 och 2012. Med det är ett 

apotek i gruppen som har minskat sin nettoomsättning. Det är Apoteket Jordgubbar som minskade 

sin med cirka 600 000 kr. Apoteken i större städer har i stället minskat sin nettoomsättning under det 

tredje året. Apoteket Banan har dock istället ökat sin nettoomsättning med cirka 590 000 kr. 

Anledningen till att nettoomsättningen kan varier mellan orterna kan ha påverkats av olika faktorer 

som befolkningsutveckling men främst konkurrenssituationen.  

Man kan se att apotek i större tätorter med fler apotekskonkurrenter och matbutiker som säljer 

receptfriamedel har en lägre nettoomsättning, därför att handeln kan ha minskat främst på 

receptfria läkemedel med högst vinstmarginal för det individuella apoteket. Detta beror antagligen 

på att de enskilda apoteken har blivit konkurrensutsatta. 

Apoteken i mindre tätorter har de senaste tre åren varit ensamma på orten. Detta leder till att 

apoteket kan ha etablerat ett varumärke och skapat närmare kundkontakt, vilket leder till att 

kunderna återvänder till butiken. Däremot har antagligen även apoteken i mindre tätorter fått en 

högre konkurrens med mataffärerna med det receptfria läkemedelena, men det har inte gett en 

större påverkan tycker de intervjuade apotekarna. Personalen kan istället satsa på att ge rådgivning 

till kunden om läkemedel eller andra receptfria produkter som inte finns i mataffärerna.       

5.1.1 Kostnader 

Apoteken som har undersökt har ökat sina kostnader mellan första och andra verksamhetsåret. 

Kostnadsökningen kan enligt intervjuerna ha påverkats av nytt IT-system, etablering på nya 

marknader eller på grund av att patenten på vissa läkemedel har gått ut.  Apoteken skiljer sig dock åt 

mellan andra och tredje året. Apoteken i mindre tätorter har minskat delar av sina kostnader men 

samtidigt ökat sin omsättning, förutom ett bolag som skiljer sig dock. När det gäller de mindre 

apoteken i en större tätort finns en trend där apoteken snarare har minskat sin omsättning under det 

tredje året men ändå ökat kostnaderna. Mer ingående analys om individuella kostnadsposter 

kommer nedan. 
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Handelsvaror 

Handelsvaror är apotekens viktigaste kostnadspost och även den största posten i apotekens 

resultaträkning, som framgår i empirin. Det är tre apotek som har ökat sina kostnadsposter under 

tredje året, en från en mindre tätort och två från större tätort. Enligt intervjuerna borde handelsvaror 

ha sjunkit något under det tredje året, på grund av att ett flertal läkemedelspatent släpptes och nya 

generiska läkemedel som kostar mindre trädde in på marknaden. Detta kan även påverka att 

varulagret borde vara något mindre på grund av att TLV har flera olika läkemedel att välja på och 

därför borde månadens vara bytas ut mer regelbundet. Det innebär att apoteken får nya läkemedel 

som de eventuellt inte haft i sitt system tidigare. 

Anledning till att apoteket i mindre tätorten har ökat sina kostnader kan vara att koncernen har 

förvärvat och nyetablerade ett helt nytt apoteksbolag. Nyetablering kan påverka apoteksbolaget på 

grund av att det inte vet exat vad som kommer att efterfrågas och därför eventuellt tar in ett större 

lager.  

Det två andra apoteken som har ökat posten handelsvaror kan ha olika anledningar. Den första 

anledningen gäller endast ett av apoteken. Det är att koncernen har förvärvat ett nytt apotek och 

därför automatisk fått större omsättning och därmed automatiskt en högre inköpskostnad för sålda 

varor och antagligen är osäkrare på vad som kommer att efterfrågas. Det andra apoteket har funnits 

på marknaden under hela tiden. Det är därför svårt att säga varför posten handelsvaror har ökat. 

 Men alla tre apoteken har antagligen påverkat av att det har kommit ut nya generiska läkemedel på 

apoteksmarknaden. Det kan ha ökat andra kostnader som övriga externa kostnader och 

personalkostnader. 

Övriga externa kostnader 

Övriga externa kostnader kan vara allt från lokalhyra till administrativa kostnader i 

läkemedelshantering eller till att byta ut sitt IT system. Alla dessa kostnader har enligt intervjuerna 

påverkat apoteken sedan de etablerades. Man kan se att fyra av sex undersökta apoteken har ökat 

sina övriga externa kostnader under det tredje året.  

Apotekens administrativa kostnader har ökat i och med att nya generiska läkemedel har kommit ut 

på marknaden under 2011-2012. Det alla intervjuade apotekspersonalen nämnde vara att det var 

administrativt betungande att byta ut delar av sitt varulager regelbundet, och dessutom föra in 

eventuellt nya läkemedel i systemet. Detta kan påverka apoteken som dessutom oftast ha relativ få 

anställda och perioder med högre kundtryck.  

Under 2011 skulle alla apoteken gått över till det nya IT systemet och börjat använda detta i 

försäljning av läkemedel. Det är även en kostnad för bolagen att köpa upp det nya IT-systemet. Detta 

kan också ha inneburit att apotekens personalkostnader kan ha ökat, i och med att en del kan ha 

jobbat under en längre tid under Apotek AB regi och varit vana att använda det gamla IT- systemet 

enligt intervjuerna.   
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Lokalhyror kan ha ökat något i och med regelbunden hyreshöjning eller förvärvande av nytt apotek. 

Två av apotekskoncernerna har förvärvat nya apoteksbolag sedan avregleringen. Apoteken i de olika 

urvalsgrupperna har en liknande tendens att höja sina externa kostnader. Detta kan bero på att 

koncernen har fått nya lokaler att ha sin apoteksverksamhet.  Apoteken befinner sig dessutom på 

olika delar av apoteksmarknaden.  

Det innebär att apoteken påverkas olika mycket konkurrensen i området. I intervjuerna kommer det 

fram att apoteken i större städer oftast har större utbud med längre öppettider, än apoteken i den 

mindre tätort som är ensam i sitt område och därför har lägre efterfrågan och inte kan ha lika brett 

utbud av varor. Kunden kan åka till den närmare större staden för att handla apoteksvaror när 

apoteket i området inte har utbudet eller är stängt på grund av begränsade öppettider.   

Personalkostnader 

Apotekens personalkostnader varierar mellan de olika apoteksbolagen, inte bara inom de olika 

urvalsgrupperna utan för alla undersökta apoteksbolag. Detta är på grund av att apoteken har olika 

många anställda. Alla bolagen har dock gemensamt att personalkostnaderna har ökat mellan alla tre 

åren. Detta kan bero på olika anledningar.  

Som jag tidigare nämnde har apoteken implementerat nytt IT system som gjorde att personalen 

behövde någon sorts utbildning i det nya systemet och extra tid att lära sig och bli effektiv i sitt nya 

arbetsredskap. Det står inte nämnt i årsredovisning om när apoteken började använda sitt nya IT 

system.  

I och med att apoteken får in nya varor regelbundet i och med månandens vara, innebär det att 

apoteken med jämna mellanrum får byta ut delar av lagret och göra ny plats på hyllorna. Detta 

innebär även att apotekaren måste lära sig vilka de nya produkterna är och vilket som är 

originalläkemedel. I och med avregleringen av apoteks marknad skärptes även lagstiftningen om 

generiska läkemedel påstår personerna i intervjuerna. Detta innebar enligt respondenterna att 

informationsbehovet ökade under det första året, vid försäljningen av de nya generiska produkterna.  

Men de nämnde även tydligt att informationsbehovet minskade under de följande åren och därför 

kan personalen mer fokusera på att ge rådgivning än att förklara för kunden varför det inte får 

medicinen. Detta kan påverka varför personalkostnaderna ökade rejält mellan det första och andra 

verksamhetsåret enligt årsredovisningarna. Om ett apotek expanderar eller utvecklar sin verksamhet 

under året leder det även till att fler personer blir anställda som även ökar personalkostnaderna.  

Två av bolagen har dessutom öppnat upp nya apoteksbolagen i koncernen. Det innebär även extra 

arbete för dessa bolag att knyta kontakter med konsumenter och att bygga upp och ta över ett 

apoteksbolag.  

Nyckeltal 

Apotekens nyckeltal mäter hur apotekens kostnader utvecklas jämfört med deras omsättning. Av 

siffrorna framgår att alla apotekens nyckeltal har ökat mellan första och andra verksamhetsåret. Det 

är ett apotek skiljer sig från de övriga. Det beror på att apoteket gör ett negativ rörelseresultat under 

första året för att sedan öka rörelseresultatet under det andra och tredje året. Anledningen kan vara 

att det har öppnats apotek i närmaste galleria under samma period och därför är besöksnivån lägre. 

Tidigare fanns det bara ett apotek i området och då genomförde kunden oftast större inköp.  
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Sedan öppnandes ett nytt apotek i ett köpcentrum i närheten. I ett apotek som är placerat i ett 

köpcentrum sker oftast mer spontana inköp i samband med annan vardaglig handel. Detta leder till 

att apoteket i närheten av en vårdcentral, där kunderna oftast planerar in sina besök i samband med 

läkarbesöken, förlorar intäkter på spontant inköp som oftast sker på receptfria produkter. Det leder 

till att apoteken får en lägre vinst marginal och kan ha haft svårare att anpassa sig till den nya 

apoteksmarknaden.  

I och med att personalkostnaderna har ökat kan det påverka nyckeltalen personalkostnader per 

anställda. Det framgår att kostnaderna har ökat i och med att antal personal har ökat, men även att 

resultat per anställd har ökat för varige bolag. Det visar på att apoteken har dragit nytta av att 

anställa och utbilda personalen, för att kunna möta fler kunder, även om arbetsuppgifterna verkar ha 

blivit tyngre enligt intervjuerna.  

Apotekens rörelsemarginal är relativt jämt mellan de olika apoteksgrupperna. Det apotek som har en 

högre rörelsemarginal är oftast dem som ingår i koncerner med fler antal anställda. Det leder till att 

bolaget har flera olika apotek som drar in olika mycket. Apoteket som skiljer sig åt ligger dessutom i 

mindre tätort där konkurrensen är lägre till närmaste andra apotek. Det kan betyda att kunder är 

mer benägna att återvända till apoteket och därför är stamkunder och att koncernen dessutom har 

fler olika apoteksbolaget i området. Apoteken som har ett negativt resultat under åren håller 

antagligen på att utvidga och investerar eller ändra sin apoteksverksamhet. Det leder till att 

kostnaderna förblir desamma eller ökar under åren utan en motsvarande intäktsökning. 

Apotekens vinstmarginal är relativt jämnt internt i de olika urvalsgrupperna, men ligger något lägre 

för det apotek som har högre kostnader på grund av nyinvesteringar eller avvecklande av bolagen. 

Annars kan man även se en trend att apoteken i mindre tätorter har högre vinstmarginal än 

apoteken i större tätorter. Det kan bero på att apoteken kan vara utsatta för högre konkurrens i 

större tätorter där det finns andra apotek i närområdet. Apoteken som är i mindre tätorter är 

ensamma på sin ort. Apoteken i mindre tätorter har lägre kostnader i det flesta fallen men har även 

lägre intäkter under verksamhetsåren, medan apoteken i större tätorter har högre kostnader och 

större intäkter. På grund av fler kunder som besöker apoteken, måste apoteken ha ett större 

varulager och bredare sortiment. Det leder till att apoteken eftersträvar att hitta sitt kundsortiment 

och även placera apoteket i området.  
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6 Slutsatser: 
• Hur har de mindre apotekens kostnader förändrats sedan avregleringen?  

Det mindre apotekens kostnader har ökat under det första och andra verksamhetsåret, för att sedan 

utvecklats olika mellan det resterande verksamhetsåret.  

Apotekens kostnader har påverkats olika beroende på hur länge det har funnits på marknaden. Man 

kan se en kostnadsökning för alla bolagen mellan första och andra verksamhetsåret, medan 

utvecklingen det sista året skiljer sig mellan bolagen.  

Gemensamt för alla undersökta apoteksbolag är att personalkostnaderna har ökat under alla tre 

åren. Det bero på att personalens löner höjs regelbundet men även på ökad arbetsbörda på grund av 

extra utbildningar till exempel nya IT systemet. Bolagen som har utvidgat sin verksamhet genom att 

öppna nya apotek får automatisk högre personalkostnader. Det handlar om extra kostnader i och 

med utbildning för ny anställd personal, men även att bygga upp det nya apoteket med att beställa 

hem produkter och inventarier.   

Apoteksbolagen skiljer sig åt när det gäller de andra kostnadsposterna. Där går ändå att se att en 

utveckling av de övriga externa kostnaderna ser ut på liknande sätt inom respektive 

undersökningsgrupp. Det övriga externa kostnaderna minskar för apoteken i mindre tätort, med 

mindre konkurrens, och ökar för apoteken i större tätorter, med en högre konkurrens på 

apoteksmarknaden. Detta beror antagligen på att apoteket i mindre tätort har hunnit etablerat sig på 

marknaden och anpassat utbudet och antal personal efter efterfrågan, medan apoteken i större 

tätorter fortfarande verkar anpassa sitt utbud och anställda efter efterfrågan och andra 

konkurrenter. Detta beror på att det befinner sig på en mer konkurrensutsatt marknad.  

• Hur har de mindre apotekens vinst- och försäljningsmarginal förändrats efter 

avregleringen?  

Apoteken vinst- och rörelsemarginal mäter apotekens intäkter i jämförelse med företagets olika 

kostnader. Rörelsemarginalen mäter företagets kostnader kopplade till verksamheten, medan 

vinstmarginal mäter apotekens rörelsekostnader och intäkter samt apotekens möjligheter att klara 

av de finansiella kostnaderna.  

Apotekens nettoomsättning verkat ha ökat regelbundet mellan de två första verksamhetsåren både i 

mindre tätorter och större tätorter. Under det tredje verksamhetsåret skiljer ökningen något mellan 

de olika urvalsgrupperna. Apoteken i mindre städer har ökat sin nettoomsättning under det tredje 

året. Det bero antagligen på att bolagen har etablerat sitt varumärke och anpassat sitt utbud efter 

efterfrågan på orten. Apoteken ligger dessutom i en mindre konkurrensutsatt område i jämfört med 

apoteken i större tätorter. Apoteken i större tätorter har en sjunkande nettoomsättning under det 

tredje året. Detta kan bero på att apoteken har en högre konkurrens och behövt anpassat utbudet 

efterfrågan och hitta sin egen position på marknaden för att attrahera en viss kundgrupp.  

Apotekens försäljningsmarginal variera mellan de olika apoteken. Beroende på hur mycket apoteken 

säljer av sitt receptfria sortiment. Apoteken inköp- och försäljningspris av det receptbelagda är 

förutbestämda via lagen. Detta leder till att apotekens försäljningsmarginal baseras endast på det 

receptfria sortimentet. Där utbudet har ökat med hjälp av att läkemedelspatenerna har gått ut.  
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Det har lätt till att inköpspriset har minskat och att bolagen har kunnat behålla samma priser men 

ändå öka sina intäkter.  Det kan man se att de mindre bolagen har ökat sina intäkter marginellt det är 

på grund av att det har fått konkurrens från dagligvarubutiken som även dem får sälja receptfria 

läkemedel.  

• Skiljer sig utvecklingen av kostnader och vinstmarginal beroende på apotekets 

konkurrenssituation? 

Att nettoomsättningen har ökat och minskat för det olika apoteksbolaget påverkar apotekens 

resultat men det har även apotekens kostnader. Kostnaderna för apoteken har i regel ökat mellan 

det tre verksamhetsåren. Det har gjort att apotekens rörelsemarginal och vinstmarginal är relativt 

jämna mellan det olika bolaget. Men det finns dock en tydlig skillnad om apoteksbolagen befinner sig 

i större tätort med högre konkurrens jämfört med om apoteken befinner sig i mindre tätort med en 

lägre konkurrens. Apoteken har både en lägre rörelsemarginal och vinstmarginal mellan den olika 

verksamhetsår om det befinner sig i en större tätort än om det befinner sig i en mindre tätort. Men 

det beror på att apotekens kostnader skiljer sig mellan det olika bolaget. Kostnader som kan skilja sig 

är lokalhyra, personalkostnader som är påverkade av olika långa öppettider.  

Apoteken i mindre städer befinner sig oftast i mindre attraktiva områden som vårdcentralen.  Den är 

oftast områdets knutpunkt men samtidigt ett område man besöker i samband med läkarbesök. Detta 

leder till att apoteken inte får lika många spontana besök som leder till inköp av receptfria 

läkemedel, vilket leder till att produkter som apoteken har högre vinstmarginal säljs det mindre av. 

Det leder även till att rörelsemarginalen är lägre. Detta beror på att apoteken har en mindre 

försäljningsnivå av både receptfria och receptbelagda läkemedel och därför mindre produkter. Det 

generar till att apotekens priser ska täcka kostnader men ändå generar intäkter, oavsett om 

apotekets bemanningsnivå och öppettider. 

Apoteken i större städer som är mer konkurrensutsatta, är oftast placerade i ett attraktivare område 

och har därför högre lokalhyror. Apoteken befinner sig dessutom i närheten av stadskärnan där 

butikerna runt om har längre öppettider.  Då har apoteken alternativet att ha lika långa öppettider 

som resterande affärer som t.ex. andra apotek i området och ha högre chans att få in lite mer 

inkomster, eller stänga tidigare och spara in kostnader. Apoteken som jag har undersökt verkar ha 

valt högre kostnader och satsa på några fler inköp. Det kan man se på att det har en lägre 

vinstmarginal och rörelsemarginal i jämfört med apoteken i mindre orter som oftast har kortare 

öppettider.  

7 Förslag till fortsatta studier  
Till fortsatt forskning skulle man kunnat studera varje kostnad ingående och genomföra djup 

intervjuer med varje undersökt apoteksbolag.  

Det skulle även kunna vara intressant att se om apotekens finansiering är olika. I detta arbete har jag 

bara fokuserat på de av apotekens kostnader som hänger samman med apotekens försäljning av 

produkter. 
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9 Bilagor  

9.1 Intervjufrågorna till apoteken 

 

Möjligheter hot 

Apoteken Apoteket 

Hur länge har ert apotek funnits på orten? Hur många fastanställda apotekare/ 

farmacevter finns det på ert apotek? 

Hur många fastanställda apotekare/ 

farmacevter finns det på ert apotek? 

Har konkurrensen ökat för vanliga 

hygienprodukter? 

Marknaden Marknaden 

Hur försöker ni som enskilt apotek att 

marknadsföra dessa produkter? 

Har konkurrensen ökat för receptbelagda 

läkemedel? 

Hur har avregleringen påverkat er försäljning 

av: 

• Receptfria läkemedel: 

• Läkemedel: 

Hälsovårdsprodukter 

Finns det möjlighet att fler apotek etablerar sig 

på marknaden? 

• Hur tror ni apotekets fysiska plats på 

marknaden påverkar er försäljningssätt? 

Hur tror ni apotekets fysiska plats på 

marknaden påverkar er försäljningssätt? 

Konkurrenter Konkurrenter 

Hur påverkar konkurrenterna er försäljning av 

till exempel Alvedon? 

Vilka skulle ni som apotek säga är era 

konkurrenter? 

På vilket sett tycker ni att konkurrenterna 

påverkar Apotek? 

Hur har ni hanterat påverkan av att 

dagligvaruhandel får sälja receptfritt läkemedel 

som Alvedon? 

 

Hur försöker ni jobba med dem varorna som 

dagligvaruhandeln också säljer som 

hälsovårdsprodukter? 
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9.2 Kostnadslagsindelad resultaträkning 

Kostnadslagsindelning av en resultaträkning: Obligatoriska tillläggsupplysningar

1 Nettoomsättning: A

Förändrning av lagervaror under tillverkning

Färdigvaror och pågående arbetet för annans räkning.

Övroga rörelintäkter

Rörelsens kostnader:

Råvaror och förnödenheter:

2 Handelsvaror

3 Övriga externa kostnader Ö

4 Personalkostnader B,C,D,E

5 Avsrkvningar och nedskrivningar av: 

matriella och  immatriella anläggningstillgångar. 

6 Nedskrivningar av omsättningstillgångar: G

utöver normala nedskrivningar

7 Övrigarörelsekostnader

rörelseresultat

8 Rörelseresultat från finansiella poster

resultat från andelar i koncern

resultat från andelar av intresseföretag

Resultat från övriga värdepapper H

och fordringar som är anläggningstillgångar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Reäntekostnader och liknande resultat poster

Resultat efter finansiella poster

Extra ordinära intäkter I

Extra ordinära kostnader I

bokslutsdisposition

Skatt på åretsresultat J

Överiga skatter

Åretsresultat  



III 
 

9.3 Apotekens kostnader 

9.3.1 Enskilt apoteks kostnad i mindre tätort 

Mindre tätorts apotek (SEK) ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

Antal anställda st. 13 21 20 

Apotek Hallon 2010 2011 2012 

Omsättning  18 927 724 80 074 037 87 177  983 

Handelsvara 14 634 525 61 393 197 65 342 033 

Övriga externa k. 1 787 539 6 536 503 6 955 150 

Personalkostnad 1 812 568 7 369 041 9 314 839 

        

Apotek Jordgubbar 2010 2011 2012 

Antal anställda st. 9 8 9 

Nettoomsättning 11 410 456 38 500 072 37 896 074 

Handelsvara 8 775 254 29 555 488 28 243 392 

Övriga externa k. 1 103 221 3 874 646 3 155 992 

Personalkostnad 1 054 300 3 713 931 4 328 890 

        

Apotek Blåbär 2010 2011 2012 

Antal anställda st. 18 19 19 

Nettoomsättning 26 507 112 95 829 825 94 358 949 

Handelsvara 26 556 543 73 160 954 70 066 929 

Övriga externa k. 2 326 083 7 633 833 7 059 226 

Personalkostnad 2 366 327 8 586 428 9 854 894 

  



IV 
 

9.3.2 Apotekens nyckeltal i mindre tätort 

Mindre tätorts apotek (SEK)       

    

Apotek Hallon 2010 2011 2012 

Rörelseresultat 447 547 3 777 831 4 485 680 

Rörelsemarginal % 2,37 4,72 5,15 

Rörelseresultat per anställd 34 427 350 907 465 742 

Personalkostnad per anställd 139 428 350 907 465 742 

Vinstmarginal 2,37 4,78 5,24 

        

Apotek Jordgubbar 2010 2011 2012 

Rörelseresultat 224 226 460 311 1 273 855 

Rörelsemarginal % 1,96 1,19 3,36 

Rörelseresultat per anställd 24 914 57 539 141 539 

Personalkostnad per anställd 117 144 464 241 480 988 

Vinstmarginal %  1,96 1,2 3,36 

    

Apotek Blåbär 2010 2011 2012 

Rörelseresultat 840 381 4 902 019 5 780 094 

Rörelsemarginal % 3,17 5,12 6,13 

Rörelseresultat Per anställd 46 688 258 001 304 215 

Personalkostnad per anställd 131 463 451 917 518 679 

Vinstmarginal % 3,17 5,18 6,23 
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9.3.3 Enskilt apoteks kostnader i en större tätort 

Apotek i större tätort (SEK)    

Apotek Äpple 2010 2011 2012 

Antal anställda st. 4 5 5 

Omsättning 8 409 196 22 876 198 22 339 113 

Handelsvara 6 457 821 17 344 583 16 206 199 

Övriga externa k. 810 870 2 044 285 2 104 334 

Personalkostnad 891 509 2 281 230 2 468 334 

    

Apotek Päron 2010 2011 2012 

Antal anställda st. 15 14,5 18 

Omsättning 17 292 520 56 253 324 71 179 661 

Handelsvara 13 234 783 42 619 991 51 904 503 

Övriga externa k. 1 633 601 5 194 877 8 007 290 

Personalkostnad 1 640 731 7 236 167 9 643 681 

        

Apotek Banan 2010 2011 2012 

Antal anställda  5 4 4 

Handelsvara 5 126 147 10 566 024 10 519 011 

Övriga externa k. 750 569 1 316 277 1 419 559 

Personalkostnad st. 1 067 149 1 815 765 1 845 874 
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9.3.4 Apotekens nyckeltal i större tätort 

Apotek i större tätort (SEK) Nyckeltalsförändring 

    

Apotek Äpple 2010 2011 2012 

Rörelseresultat 107 572 771 605 1 117 380 

Rörelsemarginal % -1,281 3,38 5 

Rörelseresultat per anställd 26 893 154 321 223 476 

Personalkostnad per anställd 222 877 456 246 493 667 

Vinstmarginal% 1,28 3,39 5 

    

Apotek Päron 2010 2011 2012 

Rörelseresultat 254 231 394 941 623 786 

Rörelsemarginal % 1,47 -0,7 -0,88 

Rörelseresultat per anställd 16 949 27 237 34655 

Personalkostnad per anställd 109 382 499 046 535 760 

Vinstmarginal 1,41 -0,69 -0,87 

    

Apotek Banan 2010 2011 2012 

Rörelseresultat -333 923 36 588 827 222 

Rörelsemarginal % -4,87 0,26 5,54 

Rörelseresultat per anställd -66 785 9 147 206 806 

Personalkostnad per anställd 71 143 125 225 102 549 

Vinstmarginal -4,87 0,27 5,55 

 

  



VII 
 

10 Tabell och diagram översikt 
Tabell översikt Sida 

Tabell 2 Apoteksmarknaden 2010 respektive 2013   2 

Tabell 2 Nyckeltal 13 

Tabell 3 Nettoomsättningen för undersökta apotek i respektive grupp. 15 

 

Diagram översikt Sida 

Diagram 17 Apoteket Hallons kostnader 16 

Diagram 18 Apotek Hallons Nyckeltal 17 

Diagram 19 Apoteket Jordgubbars kostnader 17 

Diagram 20 Apoteket Jordgubbars nyckeltal 18 

Diagram 21 Apoteket Blåbärs kostnader 18 

Diagram 22 Apoteket Blåbärs Nyckeltal 19 

Diagram 23 Apoteket Äpples kostnader 19 

Diagram 24 Apoteket Äpples Nyckeltal 20 
Diagram 25 Apoteket Pärons kostnader 20 
Diagram 26 Apoteket Pärsons nyckeltal 21 
Diagram 27 Apoteket Banans kostnader 
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Diagram 28 Apoteket Banans nyckeltal 
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Diagram 29 Rörelsemarginal Mindre tätortsapotek 22 
Diagram 30 Rörelsemarginal för mindre apotek i större tätort 23 

Diagram 31 Vinstmarginal för apotek i mindre tätorter 23 

Diagram 32 Vinstmarginal för mindre apotek i större tätorter 

 

24 

 


