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Abstract 

Efterkontroller av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden har fastslagit att vissa 

mål som sattes upp av den dåvarande regeringen inte uppfyllts. Flera tidigare 

forskningsbidrag har ådagalagt att det svenska kommittéväsendet nedmonterats och att 

beslut i policyprocesser föranleds av avsmalnade problemformuleringar. Den här studien 

ämnar undersöka om utredningen fick i uppgift från kommittédirektivet att arbeta 

förutsättningslöst med frågan samt om hänsyn togs till den kunskap som genererades av 

beredningen när propositionen lades fram. Uppsatsen påvisar genom en inramningsanalys 

av policyprocessen att initieringen av ärendet begränsade utredningsarbetet. I 

propositionen togs viss hänsyn till de åsikter som beredningen framfört.  

 

Nyckelord: Policyprocess, inramning, apoteksmarknaden, privatisering, omreglering, new 

public management, kommittéväsendet. 
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1 Problemområde 

Lagförslagen som innebar en omreglering av den svenska apoteksmarknaden trädde i kraft 

den 1 juli 2009 i och med riksdagens antagande av proposition 2008/09:145. Detta innebar 

att det offentligt ägda Apoteket AB:s monopol på apoteksmarknaden upphörde. Det 

ersattes av ett system där det företag som önskar öppna apotek och bedriva detaljhandel 

med läkemedel nu söker godkännande från den statliga myndigheten Läkemedelsverket.1 

Ett av de tre mål som dåvarande regering satte upp för att genomföra omregleringen som 

nådde väldigt dålig måluppfyllelse var ”att öka tillgängligheten till läkemedel genom bättre 

service”2.  

 

Efter implementeringen av reformen har utvärderingsarbete gjorts av en rad olika 

myndigheter. En utredning gjord av Statskontoret på uppdrag av regeringen fastslår att 

personalens arbetsbelastning har ökat, att rådgivningen i egenvård och vid expediering är 

begränsad samt att det sker merförsäljning som leder till stress för personalen på apoteken. 

Personalen upplever därmed försämrade förutsättningar för att ge ett korrekt 

kundbemötande.3 Vidare skriver konsumentverket i sin rapport Omregleringen av 

apoteksmarknaden att ”[...] konsumenternas betyg överlag minskar med avseende på den 

information apoteken ger inför köp av läkemedel”.4 Bland annat minskar de höga betygen 

för den information man får om produkterna och hur de verkar (även tillsammans med 

andra läkemedel), samt information om alternativa produkter. Resultatet av omregleringen 

underkänns i de två främsta utvärderingsinstanserna när det gäller frågan om bättre service 

på apoteken. Härvid bör betonas att den ”service” som avses inte enbart handlar om 

huruvida kunderna blir trevligt bemötta eller ej utan det handlar om information och 

rådgivning i allvarliga medicinska ärenden.  

 

Förändringen på den svenska apoteksmarknaden är inte unik i benämningen att den 

öppnats upp för privata företag. Den följer en utveckling som skett över en längre tid, både 

i Sverige och internationellt. Privatiseringsreformer av offentlig sektor inspirerade av 

                                                 
1 Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden, s. 20 
2 Socialdepartementet, Uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden, s. 17 
3 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport, s. 130 
4 Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden, s. 18 
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marknadstänk hämtat från privat sektor är en företeelse som kallas för New Public 

Management (NPM).5  

 

Mycket forskning beskriver att NPM-reformer är en företeelse som motiveras med 

ideologiska argument i motsats till rationella argument.6 Det finns därmed skäl att tro att 

den dåvarande regeringen har utgått från sina ideologiska övertygelser i initieringsfasen av 

arbetet och därmed försvårat förutsättningarna för en fyllig beredning.  

 

En viktig del av den svenska modellen och möjligheten att bedriva en politik på 

upplysningens grund är att det svenska kommittéväsendet tillåts vara en rationell, 

kunskapsbaserad motvikt mot politikens tendenser att driva frågor på nämnda ideologiska 

grund. Genom att studera hur politiker ramade in (min översättning från engelskans 

”framing theory”) frågan i kommittédirektivet och potentiellt begränsade möjligheten till 

en fyllig beredning av ärendet ämnar den här uppsatsen kommentera om det var en 

ideologisk företeelse att besluta om apoteksmarknadens omreglering. Därmed kan 

uppsatsen också exemplifiera hur det svenska kommittéväsendet arbetar. Detta bidrar till 

en diskussion om huruvida kommittéväsendet utgör en rationell motvikt mot den 

ideologiskt motiverade politiken eller ej. En tes driven av bland andra Zetterberg och 

Amnå är att så inte är fallet, då de anser att kunskapssidan nedmonterats.7 

 

Den process som äger rum från initiering till utredning till implementering och därefter 

utvärdering kallas i statsvetenskapliga sammanhang för policyprocessen. Easton beskriver 

att ”en policy [...] består av ett nätverk av beslut och handlingar som fördelar värden.”8 

Genom att förstå omregleringen av apoteksmarknaden utifrån policyprocessen ger det en 

möjlighet att dela upp och strukturera upp en komplicerad och omständlig process för att 

tydligare se vilka delar som kan anses ha ingått i processen att omreglera. Efter en sådan 

strukturering kan sedan vissa delar urskiljas som hypotetiskt sätt kan ha ramat in beslutet 

och gjort att det inte beretts på ett ändamålsenligt sätt.  

                                                 
5 Hood, C. “New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme”, i Accounting, Organizations and 

Society, s. 93 
6 Pollitt, C. & Bouchaert, G. Public management reform - a comparative analysis, new public management, 

governance, and neo-weberian state, s. 20 
7 Zetterberg, K. ”Det statliga kommittéväsendet — en del av den svenska modellen”, i Svensk Juristtidning, s. 

759 
8 Easton, D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, s. 130 
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Den här studien ämnar undersöka om den tillsatta utredningen fick i uppgift från 

kommittédirektivet att arbeta förutsättningslöst med frågan om omregleringen av 

apoteksmarknaden. I ett andra steg är syftet att undersöka hur beredningen förhöll sig till 

den inramning som skedde. Slutligen ämnar studien redogöra för vilken hänsyn togs till 

den kunskap som genererades av beredningen av ärendet när propositionen lades fram.  

 

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt ägde inramning rum vid initieringen av ärendet att omreglera 

apoteksmarknaden? 

2. På vilket sätt fick inramningen genomslag på beredningen av ärendet att omreglera 

apoteksmarknaden? 

3. Vilken hänsyn togs till den kunskap som genererades i beredningen i beslutet att 

omreglera apoteksmarknaden?  
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2 Forskningsläge 

Den här studien ämnar bidra till förståelsen kring hur det svenska kommittéväsendet 

arbetar utifrån politikers direktiv varför tidigare forskning om utvecklingen i det svenska 

kommittéväsendet kommer redovisas. Studien behandlar vidare teorin om inramning som 

en form av maktutövning som förekommer vid policyskapande och således inkluderas 

också forskning kring maktbegreppet och inramning. För att vidare bidra till förståelsen 

om just omregleringen av apoteksmarknaden så inkluderas forskning som påvisar att NPM 

är sammankopplat med en ideologisk övertygelse. 

2.1 Det svenska kommittéväsendet  

I ”Speaking Truth to Power?” skriver Erik Amnå om det svenska kommittéväsendets 

utmaningar och förhållandet mellan politiken och vetenskapen. Utvecklingen har under 

omkring 30 år varit att det tillsätts allt färre kommittéer och att de som tillsätts ska arbeta 

allt snabbare. 

 

Det svenska systemet med tillsättning av kommittéer för beredning av politiska beslut är en 

gammal företeelse. På senare årtionden så har dock företeelsen blivit allt mindre 

förekommande. För att ge en bild av detta kan vi göra några historiska nedslag. Under 

1960 verkade 336 kommittéer, 1970 arbetade 372 kommittéer, 1980 hela 409 kommittéer.9 

Efter år 1982 genomfördes en stor nedskärning av kommittéväsendet. Syftet ska ha varit att 

få fram snabbare politiska utredningar, medan de administrativa utredningarna lades över 

på ansvariga myndigheter.10 I dagsläget finns omkring 150 kommittéer.  

 

De utredningar som idag genomförs har allt kortare tid på sig att utreda. Att 

utredningstiden kortas ner menar Amnå resulterar i att ingen ny kunskap kan presenteras.11 

Utredningarna tvingas därtill ta hjälp av tjänstemän från myndigheterna som experter. 

Utredaren skiljs också ifrån sitt uppdrag innan det har hunnit slutföras och 

remissinstanserna får därmed en stor del av utredningsarbetet i sitt knä. Amnå avslutar sitt 

resonemang om de snabba utredningarna med att konstatera att beslutsunderlaget för 

reformer och ny lagstiftning blir undermåligt.12 

                                                 
9 Zetterberg, K. ”Det statliga kommittéväsendet — en del av den svenska modellen”, i Svensk Juristtidning, s. 

759 
10 Ibid. 
11 Amnå, E. ”Speaking Truth to Power?”, i Kontraster och nyanser – Svensk statsvetenskap i brytningstid, s. 

557f. 
12 Ibid. 
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Som ”ett andra växande orosmoln” beskriver Amnå att det sker en tilltagande politisk 

styrning av kommittéarbetet.13 Av den anledningen beskriver Amnå den inledande 

problemställningen som viktigare än den efterföljande problemlösningen. I problem-

ställningen får utredaren möjligheten att tänka självständigt i förhållande till den politiska 

makten. Amnå framhåller till och med att utredaren, även om den inte är ombedd bör 

förhålla sig vetenskapligt till problemet; ”På den korta tid som står till buds får man 

prioritera detta moment och, om än ’oombedd’, utifrån ett yrkesmässigt etos koncentrera 

sig på att tolka direktiven med hjälp av en vetenskaplig skolning i teori och metod.”14 

 

Sammantaget beskriver Zetterbergs och Amnås forskning att kommittéutredningar är 

politiskt nedprioriterade och arbetar under allt större tidspress med färre möjligheter att ta 

ut svängarna och ta in ett brett spektra av problem i sin beredning. Detta ger en indikation 

på att inramning kan ha förekommit samt att beredningen sannolikt inte hann bereda frågan 

om omregleringen av apoteksmarknaden utifrån alla aspekter. 

 

Det svenska kommittéväsendet utgör stommen i den idé som Jörgen Hermansson har valt 

att benämna ”Politik på upplysningens grund”. I boken med samma namn driver 

Hermansson en argumentation för att politiker vid policyskapande bör utgå från den 

”demokratiska reformismens” tre kännetecken: kunskap, demokrati och styrbarhet.15 Det 

svenska kommittéväsendet utgör en del av möjligheten att fatta politiska beslut på den 

första av de tre punkterna, kunskap. I kommittéerna har tillsatta tjänstemän och forskare 

möjligheten att ge input grundad i vetenskap och därmed bidra till att politiska beslut 

grundas i just kunskap. ”Politik på upplysningens grund” bygger vidare på att förnuftet ska 

vara styrande för politisk beslutsfattning. Förnuftstanken innebär ” [...] ytterst sett tanken 

att det är meningsfullt att åberopa argument, som ett slags överordnat kriterium för att 

avgöra om en idé kan sägas stå på upplysningens grund”. 16 Bland de andra modeller som 

Hermansson identifierar så förekommer också politik baserat decisionism. I denna modell 

får kunskapssökandet en mer nedprioriterad roll än i modellen för politik på upplysningens 

grund. Den decisionistiska modellen motiverar politiska beslut med ideologisk övertygelse, 

                                                 
13 Ibid, s. 559 
14 Ibid. 
15 Hermansson, J. Politik på upplysningens grund, s. 24 
16 Ibid, s. 25 
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eller ”vilja och makt”, inte kunskap.17 Förespråkarna för denna politiska hållning menar på 

att det inte finns någon generellt giltigt förnuft eller för den delen en allmän moral som kan 

appliceras på ett sådant förnuft.18 Dessa två perspektiv står i bjärt kontrast till varandra. Det 

ena menar att politik ska byggas på kunskap. Den andra menar att ideologi, makt och vilja 

styr. 

2.2 Maktens andra ansikte och inramning av beslut 

Politik definieras ofta i termer av bestämmanderätt, inflytande eller påverkan. Alla dessa tre 

termer kan samlas under maktbegreppet. För att kategorisera olika former av maktutövning 

så används ofta teorin om maktens tre ansikten eller dimensioner.19 Maktens första ansikte 

handlar om beslutsfattande. Denna makt är institutionellt organiserad och behandlar de 

beslut som innebär bestämmelser och bestraffningar. Det andra ansiktet handlar om makten 

över dagordningen, alltså vilka beslut som kommer upp till formella beslut och vilka 

alternativ som undersöks. Slutligen handlar det tredje ansiktet om makten över tanken. 

Denna maktutövning handlar om påverkan på människors normer, värderingar och 

önskningar. 

 

Teorin om inramning (min översättning från engelskans ”framing theory”) är användbar 

för att förstå hur problemformulering och initieringsprocessen kan forma efterföljande 

delmoment i policyprocessen. James March skriver i A primer on decision making att 

innan besluts- och beredningsfasen så ramas processen in i problemformuleringen.20 Dessa 

ramar utgörs av definitioner av problemen utifrån beslutsfattarnas egna perspektiv på 

frågan. Deras perspektiv blir ledande och ger en riktning för vart uppmärksamheten ska 

riktas i den efterkommande beredningsprocessen. Detta får sedan konsekvensen att den 

information som samlas in är riktad åt ett särskilt håll och åt särskilda frågor. Typiskt för 

inramningsprocessen är att beslutsfattarna ramar in problematiken smalare snarare än 

brett.21 Beslutsfattarna tar inte hänsyn till alla tänkbara alternativ utan smalnar av 

beredningsprocessen redan innan den har startat. Följden blir således att inte alla alternativ 

utreds och att inte alla tänkbara konsekvenser synliggörs i beredningsfasen. 

 

                                                 
17 Ibid, s. 12 
18 Ibid. 
19 Lukes, S. Power: a Radical View, s. 26f. 
20 March, J. A primer on decision making, s. 14. 
21 Ibid, s. 15. 
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Problemet som fenomenet inramning medför är att det innebär att politiker frångår den 

formella policyprocess som redogjörs för i Figur 1. Istället för att beredningsprocessen 

utgår från en bred frågeställning där flera alternativ med olika tänkbara konsekvenser 

redogörs för, så anger politikerna redan i ett inledande skede vad som bär skulden för de 

identifierade problemen, hur det ska åtgärdas och vilka konsekvenserna blir.  

 

Inramning kommer i den här studien studeras utifrån vilka alternativ till beslut som kom att 

undersökas samt vilken forskning som kom att presenteras i beredningen till omregleringen 

av apoteksmarknaden utifrån hur initieringen av ärendets ramat in frågan. Efter en 

redogörelse för inramning framgår det att den maktutövningen som står i fokus är alltså 

maktens andra ansikte, makten över dagordningen.  

2.2.1 Inramning vid New Public Management-policyskapande  

Rick Vogel skriver i Framing and Counter-Framing New Public Management att det finns 

en konflikt mellan en NPM-inramning och en form av byråkrati-inramning.22 Dessa två 

ramar konkurrerar om tolkningsföreträde på frågan om NPM:s vara eller icke vara inom 

partiorganisationer, intresseorganisationer och i den offentliga debatten. Byråkrati-ramen 

har enligt Vogels studie en mer passiv och försvarande roll i konflikten mellan de båda 

ramarna. NPM-ramen, som är den ram som utmanar den äldre byråkratiramen präglas av 

argumentation som är aggressiv. Argumenten för NPM är dock inte uteslutande kritiska till 

byråkratin som sådan utan det som eftersöks är en modernare form av byråkrati.23 Den 

byråkratiska modellen beskrivs av NPM-förespråkarna som långsam och ekonomiskt 

ofördelaktig.24  

 

Begreppet NPM introducerades av Hood i artikeln A public management for all seasons? 

som ett samlingsbegrepp för styrningsmetoder som började föras in i offentlig sektor under 

1980-talet.25 Idéerna bakom dessa styrningsmetoder bygger på en administrativ modell 

som inspireras av företagsverksamhet på den privata marknaden.26 Fördelen med NPM, 

menar förespråkarna, är att de nämnda styrningsmodellerna är applicerbara på all 

verksamhet i alla länder, ett resonemang om att det finns generella principer för 

                                                 
22 Vogel, R. “Framing and Counter-Framing New Public Management”, i Public administration, s. 370 
23 Ibid, s. 377 
24 Ibid, s. 379 
25 Hood, C. “A public management for all seasons?”, i Public Administration, s. 3 
26 Christensen, T. & Lagreid, P. New Public Management – The transformation of ideas and practice, s.1 
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organisering och styrning, vilket också förklarar spridningen av NPM-reformer i världen.27 

I Ali Farazmands New Public Management: Theory, Ideology, and Practice, argumenteras 

det för att NPM är grundat i en ideologisk övertygelse om att privat verksamhet är bättre än 

offentlig verksamhet.28 Detta är intressant i relation till vad Hermansson skriver om 

”politik på upplysningens grund” eller ”politik på ideologisk grund” och kan vara 

ytterligare en förklaring till eventuell inramning.  

                                                 
27 Hood, C.  “A public management for all seasons”, i Public Administration, s. 3 
28 Farazmand, A. “New Public Management: Theory, Ideology, and Practice”, i Handbook of Globalization, 

Governance, and Public Administration, s. 888 
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3 Teori 

Nedan presenteras det teoretiska ramverket. Inledningsvis redogörs det för hur en 

policyprocess teoretiskt kan sägas gå till. Med hjälp av den förklaringen motiveras det att 

vissa delar i policyprocessen lyfts ut för analys. Därefter redogörs det för inramningsteorin 

som i ett senare skede ska användas vid analysen av de utvalda delarna i policyprocessen. 

Slutligen genomförs en operationalisering för att tydliggöra hur analysen ska genomföras. 

3.1 Policyprocessen 

Den som studerar policyprocessen är intresserad av hur man skall förklara politikens 

process. En definition av studier av politik lyder ”vem som får vad, när och hur”.29 Det 

som står i fokus för policyprocessen är hur.  Studier av policyprocessen ämnar öka 

förståelsen för den beslutskedja som  utvecklingen av en ny policy utgör. Modellen nedan 

redogör för de stadier som utgör policyprocessen.  

 

Figur 1: Den formella policyprocessens olika stadier.30 

Den här typen av modell, hämtad från Hans Bengtssons Offentlig förvaltning samt Rune 

Premfors Policyanalys, är vad Michael Hill refererar till som en typ av systemmodell.31 

Systemmodeller är en typ av ideal på hur tjänstemän och politiker ”bör” handla i en 

representativ demokrati.32 Grundtanken i dessa systemmodeller är att tjänstemän hjälper 

politiker att utreda och implementera olika förslag och politikerna fattar besluten grundade 

i nämnda utredningar. Uppgiften att formulera problem och att initiera frågor på den 

politiska arenan åligger i Sverige de folkvalda politikerna. Den följande uppgiften, att 

bereda inför beslutsfattning, åligger förvaltning och tjänstemän. Därefter fattar politikerna 

beslut som efterföljs av genomförandefasen och därefter görs utredningar som bedömer 

huruvida det som skulle genomföras har genomförts samt om de mål som satts upp levs 

upp till.33 

 

                                                 
29 Hill, M. Policyprocessen, s. 20 
30 Bengtsson, H. Offentlig förvaltning, s. 31 & Premfors, R. Policyanalys, s. 44 
31 Hill, M. Policyprocessen, s. 29 
32 Premfors, R. Policyanalys, s. 44 
33 Ibid, s. 44f. 
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Enligt Michael Hill är fördelen med en modell enligt figur 1 att den ger möjlighet att dela 

upp en komplicerad process för analysändamål.34 Hill framhäver dock att modellen kan 

bidra till en eventuellt snedvridande struktur, om det som faktiskt händer är radikalt 

annorlunda än det förväntade. Den här kritiken är en del i vad som kallas den 

postmodernistiska kritiken av policyprocessen.35 Postmodernismen kritiserar det 

traditionella synsättet i policyprocessens systemmodell. En del i kritiken som är relevant 

för denna uppsats är att det är svårt att bestämma var en policy uppstår. Ett partis hållning i 

en fråga, som den om omregleringen av apoteksmarknaden, uppstår sällan i samma stund 

som ett direktiv skrivs och antas av en viss styrelse. Ofta kan besluten föregås av beslut på 

partikongresser och innan dess kan de ha föregåtts av att intressegrupper har bedrivit 

påtryckningar för förändringar. Detta är ett viktigt iakttagande då statsvetenskapen bör 

problematiseras i det fall den stirrar sig blint på offentliga dokument och handlingar. Den 

postmodernistiska kritiken kan dock förlängas in absurdum till att alla tankar och beslut 

som fattas inom politiken är handlingar utförda av individer vars resonerande och 

handlande är så komplext att inga typer av modeller kan säga något om den verkliga 

processen.36 Den här studien kommer emellertid förstå policyprocessen utifrån den 

systemmodell som redogjorts för i Figur 1 och oförmågan att gå tillbaks till tankens 

verkliga ursprung får ses som ett tillkortakommande i denna uppsats.  Nedan följer en 

tydligare koppling till hur den formella policyprocessen kan förstås i fallet omregleringen 

av apoteksmarknaden. 

 

3.1.1 Den formella policyprocessen och omregleringen av apoteksmarknaden 

Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden föranleddes av en relativt snabb 

beredningsprocess med start 2006. Redan två år senare var Proposition 2008/09:145 

”Omreglering av apoteksmarknaden” uppe för behandling. Sedan förändringarna 

genomfördes har också en rad utredningar från flera myndigheter granskat effekterna av 

omregleringen. 

 

I studien kommer problem och initiering utgöras av kommittédirektiv 2006:136§ 

”Omreglering av apoteksmarknaden”. I ett kommittédirektiv formulerar regeringen det 

identifierade problemet med motiveringar om varför problemet behöver ses över. Syftet 

                                                 
34 Hill, M. Policyprocessen, s. 30 
35 Ibid, s. 27 
36 Ibid. 
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med att tillsätta en kommitté är att ”undersöka olika alternativa lösningar”.37 Det tillfördes 

i det valda fallet en rad tilläggsdirektiv. Dessa var av detaljkaraktär och berör inte de 

aspekter av omregleringen som uppsatsen adresserar. 

 

Kommittén, vanligen bestående av experter och tjänstemän genomför sedan beredningen 

av förslaget genom att granska de olika tänkbara alternativen och lämnar därefter ett 

förslag i ett betänkande, Statens Offentliga Utredningar (SOU).38 När SOU:n är klar går 

den på remiss till berörda instanser som inkommer med yttranden. Efter att regeringen 

övervägt de förslag som yttras i SOU:n och berörda instansers yttranden så läggs ett förslag 

på beslut fram i form av en Proposition. Denna skrivelse går på remissrunda till berörda 

utskott i riksdagen, dessa utskottsutlåtanden kommer dock inte granskas. Motiveringen till 

det är att propositionen är det största dokumentet baserat på regeringens arbete med 

djupgående övervägningar gjorda av just regeringen. I utskotten ges i regel mindre 

kompletteringar och möjlighet för opposition att komma med kommentarer. Uppsatsen 

syftar till att undersöka hur policyprocessen sett ut i relationen mellan regering och 

beredning, att studera oppositionens åsikter faller således inte inom ramen för uppsatsens 

syfte. För att bedöma om hänsyn har tagits till det underlag som presenterats i beredningen 

så kommer propositionen studeras och skannas efter överväganden som gjorts med 

hänvisning till underlaget. 

 

Implementeringen kommer inte att studeras i denna uppsats. Det är en viktig del av 

genomförandet av en reform, det är de facto det praktiska genomförandet. Motiveringen till 

att implementeringen inte är föremål för analys är att den här uppsatsen gör ett 

forskningsbidrag till förståelsen om det svenska kommittéväsendet och dess relation till 

politiken. I samma stund som ärendet övergår från beslut till implementering så frångår 

också frågan i någon mening den sfären som uppsatsen ämnar kommentera. 

Implementeringsforskning fokuserar på hur tjänstemän och närbyråkrater förstår och väljer 

att genomföra de bestämmelser som politiker kommit fram till på inrådan av 

kommittéväsendet. Ärendet förflyttas alltså bort från regering och högre tjänstemannanivå 

till myndighets- och närbyråkratsnivå.39 

 

                                                 
37 Bengtsson, H. Offentlig förvaltning, s. 56 
38 Ibid. 
39 Ibid, s. 57 
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Efter implementeringen tillsätts utredningar. I fallet med omregleringen av apoteks-

marknaden tillsattes Statskontorets utredning ”En omreglerad apoteksmarknad” samt 

Konsumentverkets ”Omregleringen av apoteksmarknaden”. Dessa utvärderar resultatet av 

den genomförda lagförändringen utifrån de målsättningar som satts upp av regeringen. 

Tillsammans ger detta oss en struktur för hur policyprocessen såg ut i fallet omregleringen 

av apoteksmarknaden. Nedan är sammanställningen av de texter som representerar 

vartdera steg i den formella policyprocessen. 

 

Figur 2: Den formella policyprocessens stadier i fallet omreglering av apoteksmarknaden. Den ljusare färgen på 

”Implementering” betonar att implementeringsfasen inte är en del av analysen. 

3.2 Inramning 

Inramningsteorin används flitigt i sammanhang där analysen äger rum innan policy 

skapandet har trätt in i offentliga institutioner. Detta bör nämnas då den här studien är 

inriktad på den formella delen av policyprocessen och inramningsteorin som presenteras är 

huvudsakligen hämtad från försök att förklara de pre-formella faserna. Teorin ger 

förklaringar åt varför vissa beslut tycks vara förutbestämda när de väl behandlas i 

offentliga beslutsorgan. En presentation av inramning har gjorts under 2.2 Maktens andra 

ansikte och inramning av beslut. Nedan följer den specifika inramningsteori som kommer 

att användas för att granska fallet omregleringen av apoteksmarknaden. 

3.2.1 Snow & Benfords trestegsprocess 

David Snow och Robert Benford skriver om en trestegsprocess som äger rum vid 

inramning. Genom att söka svaren på frågorna kopplade till dessa tre steg så kan 

inramningen förklaras. De tre stegen är diagnostiserande inramning, prognostiserande 

inramning samt motiverande inramning (min övers.).40 Det första steget identifierar 

                                                 
40 Snow, D. & Benford, R “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, i Annual 

Review of Sociology, s. 616. 

•Kommittédirektiv 2006:136§Problem & Initiering

•Omreglering av Apoteksmarknaden SOU 2008:4

•SOU 2008:33, Detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel

•Remissinstanser

Beredning

•Prop. 2008/09:145

•Prop. 2008/09:190Beslutsfattande

•Avskaffande av marknadsmonopolet för Apoteket 
AB (Ej föremål för  analys i uppsatsen)

Implementering

•En Omreglerad Apoteksmarknad (Statskontoret)

•Omregleringen av Apoteksmarknaden 
(Konsumentverket)

Efterkontroll
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problemet och beskriver vad som har orsakat det. I det andra steget utformas en respons på 

problematiken. Det handlar i det andra steget om att ange vad lösningen ska vara för att 

åtgärda problemet som har pekats ut i det första steget. Strategier för att lösa problemet 

skalas bort eller ignoreras och ett förslag på åtgärd sätts i fokus. I det tredje steget förs 

argument fram för den föreslagna lösningen som går i linje med den inramning som skett i 

de tidigare stegen.  

 

- ”Diagnostiserande inramning beskriver orsakssamband och tillskriver skuld för ett 

identifierat problem. Det råder ofta konsensus om att ett problem existerar men det är 

sällan konsensus om vad som orsakat det. Diagnostiserande inramning adresserar 

frågan ’Vad är det som har gått fel, och vad eller vem är att beskylla för det?’ Att 

tillskriva skuld till de upplevda problemen och identifiera skyldiga aktörer är 

avgörande för att få med sig andra aktörer i arbetet. 

- Prognostiserande inramning förhindrar att de involverade aktörerna söker lösningar på 

problemet på egen hand. Här formuleras ett unisont svar på frågan ’Vad är det som ska 

göras?’ genom att föreslå ett botemedel som överensstämmer med den föregående 

diagnosen. Snarare än att stanna på en väldigt generell nivå så komprimerar 

prognostiserande inramning identifieringen av strategier, taktiker och mål samt 

ansvaret för att fullfölja dem. 

- Motiverande inramning är en uppmaning till handling som syftar till att uppmana 

rörelsens anhängare till att delta i genomförandet av den föreslagna lösningen. Ett 

motiverande ordförråd utvecklas för att ge (materiella, sociala och moraliska) 

incitament för aktivt deltagande. Detta är tänkt att övervinna rädslan för risker som 

förändringen kan medföra. (Min övers.)”41 

 

Snow och Benfords teori är i huvudsak inriktad på argumentationsanalys. Teorin 

identifierar dock några konkreta företeelser som förekommer då en inramning kan sägas ha 

skapats. Dessa företeelser kommer tydliggöras och omformuleras för att passa denna 

uppsats upplägg under nästkommande rubrik. 

3.3 Operationalisering 

För att identifiera om inramning har ägt rum så kommer en inramningsanalys av 

kommittédirektivet att genomföras. Till grund för denna analys ligger Snow & Benfords 

                                                 
41 Ibid, s. 616f. 
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trestegsprocess. Genom att söka efter de olika kategorierna får man en bild av hur 

inramningen har sett ut i kommittédirektivet. Punkterna nedan har sitt ursprung i 

trestegsprocessen men är inte nödvändigtvis direkta citat. De har anpassats för att passa in i 

upplägget för den här uppsatsen. 

 

Figur 3 Operationalisering av Snow & Benfords trestegsprocess 

För att bedöma inramningens genomslag så krävs vidare granskning av beredningen. 

Beredningsprocessen bör präglas av förutsättningslöshet. Äger inramning rum och det får 

genomslag på beredningsprocessen så arbetar dock inte den tillsatta kommittén 

förutsättningslöst. I det fall de identifierade punkterna från kommittédirektivet återkommer 

i beredningen och begränsar i vilken utsträckning den föreslagna lösningen problematiseras 

och de andra alternativen värderas, så kan inramningens genomslag beskrivas.  

 

Centralt för analysen av beredningsfasen kommer därför att vara konsekvensanalyserna av 

de olika förslag som initieringen av ärendet presenterat. Materialet i beredningen kommer 

att granskas utifrån frågan ”Presenteras forskning, material eller åsikter som går i polemik 

med inramningen från initieringen?”. Forskning ska i det här sammanhanget förstås i sin 

bredaste betydelse. Det vill säga att det material som ska hänvisas till inte behöver vara 

Peer Reviewed för att det ska betraktas som relevant för analysen. Studiens ambition är 

inte att utvärdera källornas kvalité utan bara att granska hur ärendet problematiseras. 

 

Slutligen så ska uppsatsen också påvisa vilken hänsyn som tagits till de åsikter som 

framförts i beredningsfasen. Detta redovisas genom att lyfta fram inramningen från 

initieringen, utrednings bedömning, remissernas bedömning följt av det beslut som föreslås i 

propositionerna. På så sätt synliggörs tydligt i vilka fall hänsyn har tagits till 

beredningsfasen samt i vilka fall hänsyn inte tagits.  

•Identifiering av ett problem – ”Vad är det som pågår?”

•Identifiering av skuldbärare för det sociala problemet – ”Vad/vem 
bär skulden för problemet?”

Diagnostiserande 
inramning

•Förhindrande av att aktörer på egen hand söker lösningar på 
problemet.

•Ett enhetligt svar på frågan vilka åtgärder som behövs formuleras. –
”Vad bör göras?”

•Begränsning av strategier. Endast de strategier som 
överensstämmer med den egna lösningen undersöks vidare. 

Prognostiserande 
inramning

•Argumentation för att genomföra förändringarna.

•Ignorerande eller förminskning av risker med de föreslagna 
förändringarna.

Motiverande 
inramning
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4 Metod  

Under metodavsnittet kommer de metodologiska avvägningarna redovisas med 

kommentarer om alternativa tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras appliceringen av 

teorin, följt av motivering av fallet avregleringen av apoteksmarknaden. Slutligen redogörs 

det för de dokument som kommer vara föremål för granskning. 

4.1 Applicering av teori 

Uppsatsens ambitioner kan sägas vara tre. Dels ett syfte att klargöra om inramning ägt rum 

i initieringen, dels att klargöra huruvida inramningen fick genomslag i beredningen. 

Slutligen kommer också propositionen att granskas för att bedöma om hänsyn har tagits till 

det underlag beredningen presenterat. 

 

För att bedöma om inramning har förekommit i initieringen kommer en textanalys göras av 

kommittédirektivet. För att bedöma huruvida inramning har ägt rum kommer den 

kvalitativa granskningen ske utifrån Snow & Benfords trestegsprocess genom att 

kategorisera in citat under de olika kännetecken som presenteras i Figur 3 under 3.3. I 

efterföljande moment kommer sedan de olika beredningsdokumenten att analyseras utifrån 

huruvida de utgör en rationell motvikt mot den ideologiska politiken. Detta görs genom att 

studera huruvida det i beredningen förekommer hänvisningar till forskning, material eller 

åsikter som går i polemik med inramningen. 

 

Anledningen till att Snow & Benfords trestegsprocess används är för att den förekommer i 

tidigare forskning kring inramning. Den används bland annat i Vogels studie hänvisas till 

under 2.2.1 om NPM-inramning i den offentliga debatten mellan NPM:s förespråkare och 

kritiker. Vogels forskning inriktar sig på den debatt som äger rum innan förslagen om 

NPM-reformer rör sig in i de institutionerna som faller under den formella 

policyprocessen. Den här studien ämnar föra vidare den teorin in i ett fall av den formella 

policyprocessen för att se om inramningen också förekommer vid initiering och beredning 

av NPM. Att på detta sätt föra vidare teori och forskningsproblem  från närliggande 

forskning är ett sätt att stärka validiteten i studien.42 

                                                 
42 Esaiasson, P. Et. al. Metodpraktikan, s. 216 
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4.2 Motivering av fall 

Valet av fallet med omregleringen av apoteksmarknaden motiveras utifrån att studien tar 

avstamp i den efterkontroll som gjordes av Statskontoret och Konsumentverket. Den 

kritiken som förs fram är riktad mot just den specifika reformen och motiverar således 

valet av fall. 

 

En andra motivering kan sägas vara att det forskningsfält som uppsatsen ämnar bidra till är 

hur det svenska kommittéväsendet fungerar. Genom att göra en djupgående analys av 

några avgörande delar av den policyprocess som resulterade i reformen så får vi ett 

detaljerat svar på frågeställningen om huruvida inramning har förekommit. Därmed utgör 

studien ett exemplifierande fall av hur det svenska kommittéväsendet fungerar. Alan 

Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att målet med detta slag av fall är att 

”fånga upp och beskriva de omständigheter och villkor som en vanlig situation uppvisar”.43 

Den situation som vi studerar är alltså det svenska kommittéväsendets roll inom beredning 

av statliga reformer.  

 

En tredje motivering som också kan nämnas utöver de två primära motiveringarna är att 

det är en reform som genomfördes relativt nyligen och som därmed inte varit föremål för 

statsvetenskaplig granskning i så stor utsträckning som till exempel privatisering av skola 

och äldreomsorg. 

 

Ett alternativ till fallstudie som forskningsdesign skulle kunna vara att kvantifiera studien. 

Beslutet att omreglera apoteksmarknaden är inte det enda beslutet av NPM-karaktär som 

fattats i Sverige eller världen. Att studien inriktar sig på NPM i Sverige grundar sig i att 

ambitionen är att bidra till förståelsen för det svenska kommittéväsendet, som av bland 

andra Hermansson beskrivit som unikt för den svenska modellen och ett uttryck för 

rationalitetstanken inom svensk politisk kultur.44 Att studien inte kvantifieras medför att 

resultaten inte kan generaliseras och sättas in i ett större sammanhang. Resultatet, som 

förvisso blir mer detaljrikt, kan rimligen endast ge svar på frågor om just fallet med 

omregleringen av apoteksmarknaden, således är representativiteten svag i statistisk 

mening. Dock är risken med kvantifiering av studien att essensen i de kvalitativa 

frågeställningarna inte fångas upp och beskrivs på ett så detaljerat sätt som en kvalitativ 

                                                 
43 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 77 
44 Hermansson, J. Politik på upplysningens grund, s. 9 
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studie förmår. Detta argument om att kvantitativa studier går miste om detaljrikedom förs 

fram av Esaiasson et. al. då de skriver ”[...] att reducera svaret till sammanfattande 

kategorier riskerar att trivialisera mer än att upplysa”.45  

4.3 Urval av dokument 

Bryman skriver att det inledningsvis kan göras en distinktion mellan privata och offentliga 

dokument, varav denna uppsats använder sig av de senare.46 De dokument som kan bli 

föremål för statsvetenskaplig analys ska enligt Bryman kunna läsas, inte ha skapats i 

speciellt samhällsvetenskapligt syfte, finnas bevarat och tillgängligt för en analys och 

slutligen vara av relevans för en statsvetare.47 De dokument som behandlas i denna uppsats 

är författade i syfte att redogöra för beslut, analys och debatt i statliga myndigheter och 

riksdagen. Dokumenten finns tillgängliga, är inte skapade i speciellt samhällsvetenskapligt 

syfte och då de behandlar tjänsteskrivelser och debatter i högsta politiska beslutsfattande 

organ i Sverige så får de också anses vara av relevans för statsvetare. Det är således 

dokument som uppfyller Brymans inledande kriterier.  

 

Bryman utvecklar vidare sitt resonemang om dokument som informationskälla med att 

dokumenten bör problematiseras utifrån frågan om autenticitet; är materialet äkta och av 

ett otvetydigt ursprung? 48 De dokument som kommer vara föremål för granskning är alla 

publicerade på statliga myndigheters hemsidor. Det är otvivelaktigt så att materialet är äkta 

och av ett otvetydigt ursprung. Bryman skriver att statliga myndigheters dokument är 

källor som både är tydliga och begripliga.49  

 

Ett tillkortakommande i granskningen av remisserna är att en del remissvar inte har funnits 

att tillgå digitalt. På grund av tidsbristen har dessa remissvar inte inhämtats i fysisk form. 

Därför har sammanfattningar, gjorda av socialdepartementet, av remissinstanserna i 

propositionen fått hänvisas till. Att inte ha tillgång till primärkällan är problematiskt, i 

synnerhet när det är remissvar som kan tänkas gå i polemik med regeringens uppfattning. I 

propositionen har dock flera avvikande åsikter redogjorts för och det finns därför inga 

starkare skäl att tro att någon mörkläggning ägt rum. Lägg därtill den generellt höga 

trovärdigheten i statliga dokument och misstanken försvagas ytterligare.   

                                                 
45 Esaiasson, P. Et. al. Metodpraktikan, s. 217 
46 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 489 
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid, s. 495 
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Initiering 

För att granska initieringen av ärendet att omreglera apoteksmarknaden krävs ingen 

urvalsprocess då det, enligt den formella policyprocessen, bara finns ett dokument som kan 

sägas utgöra initieringen, nämligen Kommittédirektiv 2006:136 Omreglering av 

apoteksmarknaden. Kommittédirektivet har kompletterats med ett kortare tilläggsdirektiv, 

Kommittédirektiv 2008:14, men det är ett kort tilläggsdirektiv som berör detaljhandel med 

djurläkemedel, varför det inte tillskrivs någon relevans för analysen. 

 

Beredning 

För att bedöma om inramningen har fått genomslag på beredningen kommer de två SOU-

dokumenten samt en rad remissyttranden att granskas. Inte alla remissyttranden kommer 

att granskas. Den planerade analysen förutsätter en mycket detaljerad läsning och det är 

således orimligt att granska samtliga remissvar. Huvudsakligen har remisser från 

kommuner och landsting sållats bort. Detta med motiveringen att ansträngningar har gjorts 

för att få fram ett relevant urval av det totala antalet remisser där en enorm mängd remisser 

inkommit från kommuner och landsting. Detta påverkar onekligen möjligheten att få fram 

forskning, material eller åsikter som går i polemik med inramningen. Med tanke på att 

några landstings och kommuners remissvar har granskats tillsammans med att Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) yttrande också har granskats så finns det anledning att 

tro att de flesta åsikter som vädras i de bortsållade dokumenten blir framförda. Ett 

tillgänglighetsurval har också gjorts då vissa av remisserna, som diskuterats tidigare, inte 

funnits tillgängliga i digital form.50 Beställningar av dessa har varit omständliga i de fall 

försök gjorts och därmed har dessa remissinstanser fått hänvisas till genom sekundära 

källor i form av sammanfattningar i propositionerna. Följande beredningsdokument finns 

återgivna i resultatet där det i källhänvisningen framgår vilka som återges från 

propositionerna. 

SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden, Huvudbetänkandet 

SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel  

Remissvar från Sveriges Farmacevtförbund 

Remissvar från Sveriges läkarförbund 

Remissvar från Farmaciförbundet 

                                                 
50 Esaiasson, P. Et. al. Metodpraktikan, s. 188f. 
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Remissvar från Svensk sjuksköterskeförening 

Remissvar från Läkemedelsindustriföreningen 

Remissvar från Västmanlands län 

Remissvar från Landstingen i Värmlands 

Remissvar från Stockholms kommun 

Remissvar från Glesbygdsverket 

Remissvar från Föreningen för Generiska läkemedel 

Remissvar från SKL 

Remissvar från Tamro AB 

Remissvar från Svensk Egenvård 

Remissvar från Apotekarsocieteten 

Remissvar från Konkurrensverket 

Remissvar från Apoteket AB 

Remissvar från Socialstyrelsen 

Remissvar från Läkemedelsindustriföreningen 

Remissvar från Vårdförbundet 

 

Beslut 

Huruvida beslutet att omreglera fattades med hänsyn taget till beredningen kommer att 

granskas i propositionerna. Eftersom beslutet om handeln med de receptfria läkemedlen 

utreddes i ett separat uppdrag så behövs två propositioner granskas. Inte hela beslutskedjan 

granskas i denna studie, något som diskuterats under 3.1.1. 

Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden 

Proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Efterkontroll 

Resultatet inleds nedan med en genomgång av efterkontrollens iakttagelser för att ge en 

fingervisning om vad omregleringen har fått för konsekvenser till vilket den efterföljande 

analysen av processen att omreglera kan relateras. Följande efterkontroller hänvisas till. 

Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad - Slutrapport 

Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden – Redov. av ett regeringsuppdrag  
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5 Resultat 

Empirin som i form av korta citat från respektive dokument presenteras nedan ämnar ge en 

heltäckande bild av hur processen att omreglera apoteksmarknaden har sett ut. Analytiska 

kommentarer följer löpande. 

5.1 Efterkontrollens iakttagelser 

Efterkontrollen som gjorts av Statskontoret och Konsumentverket har utrett effekterna av 

omregleringen av apoteksmarknaden utifrån frågor om pris på läkemedel, tillgänglighet, 

service och information. Dessa aspekter av apoteksverksamheten är också återkommande i 

initieringen av ärendet att omreglera apoteksmarknaden. Nedan redogörs för de effekter som 

iakttogs av efterkontrollen. 

 

Statskontoret skriver sammanfattande om tillgängligheten på apoteken att det idag finns fler 

apotek och apoteken har dessutom längre öppettider än tidigare.51 Detta får också som effekt 

att tillgången på receptfria läkemedel har ökat för de allra flesta konsumenterna i landet, 

vilket konsumenterna anger att de märker av.52 Det som dock har försämrats är det direkta 

tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel. Det vill säga att apoteken har krympt sina 

lager på receptbelagda läkemedel.53 Därutöver så tar det också längre tid att beställa hem 

läkemedel till apoteken i de fall de inte har dem i lager.54 Under monopolet fanns det en 24-

timmars praxis som innebar att Apoteket AB skulle tillhandahålla läkemedel som inte fanns 

i lager inom 24 timmar. Denna praxis levs nu upp till i lägre utsträckning enligt 

Statskontoret, som dock framhäver att statistiken utifrån vilken slutsatsen dras är bristfällig, 

även detta ett resultat av omregleringen.55 Personalen svarar i Statskontorets undersökningar 

att detta beror på bland annat fler restnoteringar i lagersaldot. Bilden av att receptbelagda 

läkemedel tillhandahålls i lägre utsträckning än tidigare bekräftas av konsumentverkets 

undersökning. ”Färre uppger nu att de inte behöver vänta alls, både bland befolkningen i 

stort och bland äldre konsumenter. Andelen som uppger att de får vänta två till tre dagar 

ökar också markant, från 4 till 11 %.”56 

 

                                                 
51 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport, s. 45 
52 Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden, s. 18 
53 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport, s. 60 
54 Ibid, s. 61 
55 Ibid, s. 60f. 
56 Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden, s. 17 
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Omregleringens effekt på priserna på läkemedel har varit positiv. I statskontorets 

undersökning syns bland annat att samhällets kostnad för läkemedel sammanlagt har 

minskat med tio procent. Det som framförallt har förändrats är priserna på de läkemedel som 

är receptfria, som har sjunkit avsevärt då fler varumärken har introducerats på marknaden.57 

De receptbelagda läkemedlen är för Statskontoret svårare att kommentera då det saknas 

siffror på inköpspriserna. Däremot hävdar representanter för apoteksbranchen att 

inköpspriserna har minskat.58 Detta ger dock inte någon effekt på priserna för kunderna.  

 

De mest anmärkningsvärda resultaten av efterkontrollen handlar om information, rådgivning 

och service. Resultaten av alla mätningar gjorda av de två instanserna visar på tydligt 

nedåtgående trender efter omregleringen. Det framgår tydligt i citaten nedan från 

konsumentverkets utredning där kunder ombetts svara på frågor om service vid inköp av 

receptbelagda läkemedel. ”Andelen av befolkningen som instämmer helt i påståendet att 

personalen är kunnig om receptbelagda läkemedel har sjunkit från 83 % till 65 %. Även för 

äldre personer har denna aspekt minskat markant, från 90 % till 70 %. Som beskrivits ovan 

är apotekspersonalens kunskap och utbildning de allra viktigaste aspekterna för 

konsumenter när de köper läkemedel. [...] Även andelen av befolkningen som instämmer helt 

i påståendet att apotekspersonalen kan ge råd om receptbelagda läkemedel har minskat 

betydligt, från 77 % till 56 %.”59 Vidare skriver konsumentverket att kundernas upplevelse 

av personalens kompetens i frågor om receptfria läkemedel också tilldöms ett lägre betyg. 

”Signifikant lägre andelar ger mycket högt betyg (5) 2011 och andelarna för betyg 4 och 

Vet ej har ökat starkt.”60 Resultatet för kompetensen och kvalitén på rådgivningen i 

samband med försäljning på andra platser än apotek anser konsumenterna också vara 

undermålig. 

 

Statskontoret skriver att de ”bedömer att den nivå på kompetens och säkerhet som fanns 

före omregleringen inte har bibehållits i full utsträckning.”61 Även stora andelar av 

personalen anger i en enkät från Statskontoret ”att mer än hälften upplever att 

förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats efter 

omregleringen. Mer än hälften upplever även att förutsättningarna för att ge information 

                                                 
57 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport, s. 242 
58 Ibid. 
59 Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden, s. 18 
60 Ibid. 
61 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport, s. 14 
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och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats.”62 Orsaker som nämns till detta 

är bland annat att ”tillsynen inom samtliga områden, utom partihandeln, har kommit i gång 

för sent efter omregleringen. [...] Statskontorets enkät till apoteksanställda visar även att 

sex av tio upplever att möjligheterna till kompetensutveckling inom bl.a. farmaci har 

försämrats efter omregleringen.”63 

5.2 Initieringens inramning 

Nedan analyseras empirin tagen ur initieringsprocessen för att identifiera om de olika 

punkterna har uppfyllts i Snow & Benfords trestegsprocess. Detta ger oss en bild av hur 

inramningen har sett ut vid initieringen och därmed en indikator på hur förutsättningslöst 

eller begränsat beredningen fått i uppdrag att utreda ärendet. 

5.2.1 Diagnostiserande inramning 

Identifiering av ett socialt problem – ”Vad är det som pågår?” 

De problem som identifieras i initieringen är främst bristen på tillgängligheten och den höga 

prissättningen på läkemedel i Sverige. Ett fåtal gånger nämns också att servicen ska bli 

bättre genom den föreslagna förändringen. Det nämns dock fler gånger att utredningen ska 

arbeta för att bevara den rådgivning som gavs på apoteket innan omregleringen då den 

präglades av hög kvalité, kompetens och säkerhet. Genom att poängtera förbättringsområden 

så uttrycks också indirekt de områden som anses utgöra problemet i den gamla ordningen. 

Det är värt att poängtera att man i direktivet inte framställer den dåvarande 

apoteksmarknaden som en marknad i djup kris, tvärt om fastslås att rådgivningen är 

välfungerande och ska så fortsatt vara efter privatiseringen. Den dåvarande 

prissättningsmodellen bidrog till att Apoteket AB:s handelsmarginal var en av de lägsta i 

Europa. Därför förekommer försiktigare formuleringar om förbättringsområden, det skrivs 

att ”prissänkningen ska fortsätta” och att ”den höga kompetensen ska bibehållas”. ”Handeln 

med läkemedel präglas i dag av hög kompetens, säkerhet och kvalitet. Vid en omreglering 

av apoteksmarknaden är det av stor vikt att den höga nivån bibehålls i dessa avseenden. 

Detaljhandeln med läkemedel kan dock förbättras, framförallt ifråga om tillgängligheten för 

konsumenterna.64 [...]Trots att handelsmarginalen i detaljistledet är låg kan det finnas 

                                                 
62 Statskontoret, En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport, s. 13 
63 Ibid. 
64 Dir. 2006:136, Omreglering av apoteksmarknaden, s. 2 
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förutsättningar för fortsatta sänkningar av konsumentpriser. Det är av vikt att utredarens 

förslag medverkar till fortsatt sänkta konsumentpriser på läkemedel.”65 

 

Identifiering av skuldbärare för det sociala problemet – ”Vad/vem bär skulden för 

problemet?” 

Skuldbäraren för det identifierade problemet med tillgänglighet, prissättning och i viss mån 

bristande service är enligt initieringen den dåvarande apoteksmarknadens reglering som man 

kopplar samman med en låg konkurrens. ”En ökad konkurrens på apoteksmarknaden kan 

leda till förbättrade öppettider, fler öppenvårdsapotek, lägre läkemedelspriser och ökad 

service. [...] I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, 

prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden 

omregleras.”66 

5.2.2 Prognostiserande inramning 

Förhindrande av att aktörer på egen hand söker lösningar på problemet. 

Den kommitté som tillsattes att arbeta med ärendet att bereda en omreglerad 

apoteksmarknad tillsattes inte för att arbeta förutsättningslöst. Lösningar för att adressera 

problemen med tillgänglighet och prissättning ska enligt initieringen vara att öppna upp för 

privata aktörer. Detta fastslås i den inledande meningen i kommittédirektivet, citerat ovan 

under Identifiering av skuldbärare för det sociala problemet. Upptill det ska ” [...] utredaren 

som ett andra steg lämna förslag som möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment 

receptfria läkemedel på andra platser än apotek. Vid denna försäljning skall farmaceutisk 

kompetens inte krävas av ägare, driftansvarig eller personal på försäljningsställena.”67 

 

Utredningen kan inte sägas vara helt styrda av initieringen i sitt arbete. Det är framförallt ett 

område där initieringen ger utrymme för den tillsatta kommittén att arbeta något mer 

förutsättningslöst, nämligen att säkerställa fortsatt kvalité på rådgivning och information om 

läkemedel på apoteken. Utredaren skall analysera och ge förslag på hur kunder på en 

förändrad marknad kan garanteras sådan information som Apoteket AB i dag ansvarar för. 

Utredaren skall också föreslå hur sådan information och rådgivning kan finansieras.”68  

 

                                                 
65 Ibid, s. 20 
66 Ibid, s. 1 
67 Ibid.  
68 Ibid, s. 5 
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Ett enhetligt svar på frågan vilka åtgärder som behövs formuleras. – ”Vad bör göras?” 

För att råda bot på den bristande tillgängligheten och de höga priserna, som orsakats av den 

låga konkurrensen och den dåvarande regleringen, beslutar man redan i initieringen att det 

som ska ske är att apoteksmarknaden ska omregleras och öppnas upp för privata aktörer. 

Nedan syns åter den inledande meningen i kommittédirektivet. ”I syfte att åstadkomma 

effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden omregleras.”69 Därtill ska 

receptfria läkemedel få säljas på andra platser än på apotek. Man kan här hävda att 

initieringen inte bara besvarar frågan ”Vad bör göras?” utan snarare ”Vad ska göras?”. 

 

Begränsning av strategier. Endast de strategier som överensstämmer med den egna 

lösningen undersöks vidare. 

Initieringen formulerar tidigt lösningen på de påstådda problemen med apoteksmarknaden. 

Den strategi som ska användas är att privatisera marknaden. Den övergripande strategin var 

alltså definitivt begränsad till att just privatisera. Vidare bestäms också i initieringen att viss 

läkemedelsförsäljning ska få ske på andra platser än på apotek, utan någon farmaceutisk 

kompetens hos personal eller driftsansvarig. Kvar lämnas en del detaljfrågor med varierande 

grad av styrning.  

 

Begränsningen av strategier är tydlig i frågan om tillgängligheten. Det bestäms redan i 

initieringen att försäljning av läkemedel ska få ske på platser utan farmaceutisk kompetens, 

alltså i dagligvaruhandeln. Det bestäms också att försäljning av läkemedel ska få ske via så 

kallad distanshandel, det vill säga handel över internet, telefon eller postorder. Kvar lämnas 

för utredarna att ”analysera och lämna förslag på vilka krav som bör ställas på denna 

distanshandel.”70 Därtill förväntar sig initieringen att en öppnare marknad medför att fler 

apotek etableras där man hänvisar till att privatiseringen av apoteksmarknaden i Norge hade 

sådana effekter. 

 

Vad beträffar prissättningen så fastslås det i direktivet att det ska presenteras nya förslag på 

prissättningsmodeller och att det ska leda till lägre priser för konsumenterna, vilket nämnts 

ovan, men hur det ska ske bestäms inte i närmre detalj än så. Frågan om prissättning ramas 

inte in på samma sätt som tillgängligheten i meningen att strategier begränsas. Det finns 

                                                 
69 Ibid, s. 1 
70 Ibid, s. 21 
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dock viljeyttringar om vad analysen ska fokusera på och att förändringar är önskvärda, men 

det uttrycks inte i termer av ”ska förändras”. Detta är ett intressant kontrasterande exempel 

att jämföra med tillgänglighetens något hårdare inramning. ”Utredaren skall analysera hur 

nuvarande prissättningssystem bör förändras samt föreslå alternativ till dagens metod för 

prissättning av läkemedel inom förmånssystemet.”71 

 

Slutligen får också frågan om rådgivning och service sägas begränsas av inramningen. Det 

är onekligen så att de förändringar som föreslås gällande tillgängligheten också medför 

försämrade möjligheter till rådgivning och personlig service. Vid postorder eller vid köp i 

dagligvaruhandel så finns inte den farmaceutiska kompetensen att tillgå. I kommitté-

direktivet skrivs det dock att kunden även fortsatt ska garanteras sådan information som man 

fick under tidigare reglering. ”Apoteket AB har enligt avtalet med staten åtagit sig att 

tillhandahålla en kundanpassad och producentoberoende information och rådgivning till 

enskilda privatkunder och oberoende basinformation till förskrivare. [...] Utredaren skall 

analysera och ge förslag på hur kunder på en förändrad marknad kan garanteras sådan 

information som Apoteket AB i dag ansvarar för.”72 Utredaren ges alltså utrymme att lösa 

frågan om bibehållen information och rådgivning om läkemedel, samtidigt som den ska 

lämna ett förslag på att läkemedel ska säljas på vissa platser utan farmaceutisk kompetens. 

5.2.3 Motiverande inramning 

Argumentation för att genomföra förändringarna 

Det förekommer väldigt lite argumentation för förändringarna i direktivet. Jämförelser med 

hur det har gått för andra länder efter en genomförd privatisering förekommer och det 

tillsammans med den inledande meningen om att omregleringen ska ske för ”att 

åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker 

och ändamålsenlig läkemedelsanvändning” utgör all den argumentation som finns i 

dokumentet. ”I Norge har antalet apotek ökat med 30 procent sedan omregleringen av 

apoteksmarknaden. I Danmark har priserna på receptfria läkemedel sjunkit med fem till tio 

procent efter omregleringen.”73 

 

 

 

                                                 
71 Ibid, s. 18 
72 Ibid, s. 15 
73 Ibid, s. 2 
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Ignorerande eller förminskning av risker med de föreslagna förändringarna 

Att i initieringen skriva att förändringar ska äga rum, innan en konsekvensanalys har gjorts 

av beredningsorganet, kan inte beskrivas som annat än en förminskning av de risker som 

förändringen potentiellt för med sig. Den dåvarande regeringen ställde aldrig den 

övergripande frågan ”Vad får en privatisering av apoteksmarknaden för konsekvenser?” och 

därmed ramades frågan in allt för smalt och många problemområden ignorerades eller 

förminskades således.  

 

Det har tidigare i analysen konstaterats att utredaren motsägelsefullt ska utreda hur handeln 

med läkemedel ska göras mer tillgänglig genom försäljning i dagligvaru- och distanshandel 

och samtidigt bibehålla den goda rådgivningen vid kundmöten. Det nämns inte heller något 

om hur kompetensutvecklingen inom farmaci ska ske efter omregleringen, vilket var en av 

de brister efterkontrollen påvisade. Personalen påpekar också i efterkontrollen att de i takt 

med ett ökat fokus på merförsäljning har svårare att hinna med att ge adekvat rådgivning. 

Efterkontrollen konstaterar också att apoteken efter omregleringen har kraftigt bantade 

lagerhållning med receptbelagda läkemedel och att kunder därmed i lägre utsträckning än 

tidigare får direktservice. Ingen fråga formulerades kring detta i initieringen.  

5.3 Beredningen 

Det är tydligt att både efterkontrollen och initieringen har diskuterat omregleringen utifrån 

de tre målområdena tillgänglighet, prispress/prissättning, samt rådgivning/information. 

Initieringen har författat en rad meningar om dessa målområden som faller in under 

inramningens olika kategorier. Frågan ”Presenteras forskning, material eller åsikter som går 

i polemik med inramningen från initieringen?” ska ge svaret på om initieringens inramning 

har fått genomslag i beredningen. 

5.3.1 SOU 2008:4 & SOU 2008:33 

I huvudbetänkandet SOU 2008:4 delar utredarna bilden av att en omreglering av 

apoteksmarknaden kommer att leda till fler öppnade apotek och en generellt bättre 

tillgänglighet för konsumenterna i fråga om antalet apotek och öppettider. Man hänvisar i 

utredningen till effekterna av konkurrens och de resultat som liknande omregleringar haft i 

nordiska grannländer. ”Erfarenheter, bl.a. från andra länder, visar att konkurrensen om 

kunden under sådana förhållanden driver fram ett ökat antal försäljningsställen och att 

servicen till konsumenten förbättras. Andra effekter är att öppettiden blir längre och 
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anpassas till kundens krav och önskemål.”74 Utredningen för också ett resonemang om hur 

apotekens täckning på landsbygden ska säkerställas och föreslår till en början att Apoteket 

AB ska ansvara för att bedriva apotek på landsbygden men att fler apotekskedjor ska ta del 

av ansvaret efter avyttring av delar av Apoteket AB.75 

 

Den andra innebörden som både efterkontroll och utredare lägger i begreppet tillgänglighet 

är själva tillhandahållandet av läkemedel, både receptfria och receptbelagda. I 

efterkontrollen kunde vi läsa om försämringar på detta område. Åter igen hänvisar utredarna 

till att konkurrensen skulle förhindra en försämring på området då konkurrensen skulle 

framtvinga god service. ”Erfarenheter visar att apotek i konkurrens främst använder god 

kundservice som konkurrensmedel. Det införs därför inte några regler om längsta 

godtagbara tid för apotekens tillhandahållande av läkemedel eller för apotekens öppettider, 

sortimentsbredd och lagerkapacitet.”76 Utredningen hävdar vidare att låga 

etableringströsklar bidrar ytterligare till att det apotek som inte tillhandahåller läkemedel 

inom godtagbar tid inte kommer att vara konkurrenskraftiga och det blir således en icke-

fråga.77 Även om formuleringen ”erfarenheter visar” används så hänvisas det inte i dessa fall 

till vilka erfarenheter det är som avses. 

 

Den tredje frågan som rör tillgänglighet är distanshandeln som i initieringen fastslogs skulle 

öppnas upp för privata aktörer. Utredningen föreslår att distanshandeln ska öppnas upp för 

fler läkemedel än tidigare, då narkotikaklassade läkemedel inte fick transporteras via posten. 

Potentiella negativa konsekvenser gås inte igenom utan det fastslås av utredningen att det 

inte ska medföra att patientsäkerheten eller kvaliteten på läkemedlen ska försämras.78 

Utredarna skriver senare att distanshandeln noggrant måste eftergranskas för att säkerställa 

att så blir fallet. Det kan tolkas som att utredarna ser vissa risker med distanshandeln men att 

de inte valde att framföra de i beredningen. 

 

Den fjärde frågan om tillgänglighet behandlar utredningens uppdrag att utreda hur 

försäljning av läkemedel ska ske i andra butiker än apotek och redovisas separat i SOU 

2008:33. Utredningen delar uppfattningen att läkemedel kommer vara mer tillgängligt för 

                                                 
74 SOU 2008:4,  Omreglering av apoteksmarknaden, s. 482 
75 Ibid, s. 487 
76 Ibid, s. 571 
77 Ibid, s. 496 
78 Ibid, s. 518f. 
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konsumenterna efter att dagligvaruhandeln får tillstånd att sälja läkemedel. Här framhålls 

dock vissa risker från utredarnas håll. ”Det kan i detta sammanhang inte bortses från den 

säkerhet som det kända varumärket Apoteket AB har inneburit för konsumenterna. Sannolikt 

kommer vissa konsumenter att känna en osäkerhet på en omreglerad marknad. De 

konsumenter som känner sig osäkra på läkemedlets användning kan därför behöva tillgång 

till ytterligare information.”79 Utredningen föreslår i de fall kunderna behöver mer 

information att de ska hänvisas till rådgivning via telefon eller internet, till exempel FASS 

eller sjukvårdsupplysningen.80 Problemet med att läkemedel blir mer lättillgängligt och att 

mer läkemedel kan komma att konsumeras problematiseras inte i utredningen mer än att de 

anser att det är problematiskt att det blir mer lättillgängligt för unga. Därför föreslås en 18-

årsgräns för att köpa läkemedel i dagligvaruhandel. Utredningen gör bedömningen att de 

läkemedel som kommer säljas är läkemedel som vuxna är vana vid att hantera och att det 

därför inte utgör någon säkerhetsrisk för dem. ”Utredningen bedömer vidare att sortimentet 

inledningsvis till övervägande del kommer att omfatta produkter som kunden redan har 

kännedom och erfarenheter av.”81 

 

Analytisk kommentar gällande inramningens genomslag på frågor rörande 

tillgängligheten: Som framgår av citaten och kommentarerna i texten så framförs det i 

mycket begränsad utsträckning åsikter som går i polemik med inramningen om den ökade 

tillgängligheten. Den åsikt som framförs som går i polemik med inramningen gäller att 

Apoteket AB:s marknadsmonopol har varit starkt sammankopplat med trygghet för 

konsumenterna. Den inramning som fått starkast genomslag är synen på konkurrensen som 

en universallösning på alla problemområden. Som framgår av efterkontrollen så fick 

privatiseringen som effekt att apotekens lager krymptes och därmed tar det längre tid för 

kunderna att få sin medicin idag. Utredarna var övertygade om att så inte skulle bli fallet 

eftersom erfarenheter visade att det inte blivit resultatet av andra privatiseringar. Ingen övrig 

forskning eller annat material hänvisades till för att visa eventuella risker i fråga om 

tillgänglighet.  

 

Vad beträffar prissättningen så har utredningen valt att arbeta efter vad man kallar en 

försiktighetsprincip. Detta innebär att man inte går fram med några märkbara förslag på 

                                                 
79 SOU 2008:33, Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, s. 148 
80 Ibid, s. 149 
81 Ibid, s. 199 
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förändringar i prissättningsmodellen för receptbelagda läkemedel.82 Den här frågan sticker 

därtill ut i jämförelse med de andra då flera alternativ med tillhörande riskanalyser redogörs 

för. Det är alltså i den frågan där minst förändringar föreslås som flest alternativ undersöks 

med riskanalyser. Däremot föreslås en del andra mekanismer som ämnar bidra till prispress 

för det allmänna. ”Förslag om prispress, transparens vad gäller inköpsrabatter och delning 

av dessa mellan apotek och det allmänna läggs, vilket redan under implementeringsfasen 

bedöms leda till minskade kostnader för det allmänna. Sammanlagd bedömd 

kostnadsminskning under det första året uppgår till 110 MSEK och under år två bedöms att 

ytterligare 80 MSEK kan sparas.”83 Detta förslag innebär att en myndighet sköter processen 

att bestämma priser på läkemedel som är generiska (ej patentskyddade) genom offentliga 

upphandlingar med de olika tillverkarna. Utredningen föreslår alltså i korthet en modell som 

i hög grad styrs från statligt håll och inte ger mycket utrymme åt de privata apoteken att 

själva förhandla om sina priser. 

 

Uppfattningen att privatiseringen skulle medföra sänkta priser på receptfria läkemedel 

delades av utredarna. Åter igen lyfts konkurrensen fram som en pådrivande faktor för 

prispress. ”Detta innebär att OTC-sortimentet [Receptfria läkemedel, min anteckning] 

kommer att fungera i en detaljhandelslogik, inom apoteken med möjlighet till farmaceutisk 

rådgivning, där OTC-produkten betalas av kunden fullt ut och där priset i större 

utsträckning än för subventionerade läkemedel är ett konkurrensmedel.”84 Det lyfts fram 

risker för att det kan bildas monopol på regional nivå som kan bidra till att prispressen 

uteblir, men det ska hindras genom en strategisk avyttring av Apoteket AB:s verksamhet och 

bedöms därmed inte utgöra något hinder för privatiseringen. ”Ur ett konsumentperspektiv är 

det viktigt att konkurrensen mellan oberoende apotek och apotekskedjor upprätthålls även 

på regional nivå. Ett sätt att förebygga uppkomsten av regionala monopol är en ordnad 

avyttring av delar av Apoteket AB till nya aktörer.”85 

 

Analytisk kommentar gällande inramningens genomslag på frågor rörande prispress 

och prissättning: Det är frågan om prissättningen, där inramningen också var svag, som är 

den frågan där utredningen föreslår minst förändringar och framhäver fördelarna med det 

system som utvecklats under Apoteket AB:s monopol. Initieringen gav också i direktiv att 

                                                 
82 SOU 2008:4,  Omreglering av apoteksmarknaden, s. 24 
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84 Ibid, s. 445 
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alternativ skulle lyftas fram, vilket utredningen gör, men de föreslår alltså inte att de andra 

alternativen ska efterföljas, trots att initieringen uttryckte en vilja till förändring. En 

privatisering torde leda till en prispress på receptfria läkemedel, resonerar utredningen, 

vilket också blev effekten visar efterkontrollen. Det lyfts fram risker med att monopol kan 

bildas på bland annat regional nivå men åtgärder för att förhindra det föreslås. Frågan om 

prissättning och prispress ger ett mer genomarbetat intryck med fler alternativ, fler 

riskkalkyler, fler analyser och åsikter som går i polemik med inramningen. Avsnittet om 

priser utgör också det absolut största kapitlet i huvudbetänkandet. Det här var också det 

avsnitt där utredarna ombads i direktivet att lyfta fram fler alternativ. 

 

Utredningen problematiserar inte frågan om rådgivning och information utifrån att en 

privatisering kan leda till att det görs personalnedskärningar, att personalen kan få andra 

arbetsuppgifter utöver rådgivning i form av merförsäljning, att sortimentet förändras eller att 

fortbildningen inom exempelvis farmaci kan förändras. Alla dessa frågor berörs däremot av 

efterkontrollen. Det som konstateras i utredningen är att ”Liksom i dag ska varje apotek 

tillhandahålla individuellt behovsanpassad och producentoberoende information och 

rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till privatkund”.86  

 

Angående möjligheten att få rådgivning och information vid distanshandel så skriver man i 

utredningen att det ska tillgodoses genom att det ska finnas möjlighet att själv ta kontakt 

med en farmaceut via telefon. Därmed anser man ha löst problemet som formulerades 

tidigare gällande de kunder som kände sig osäkra på en omreglerad marknad. ”Apotek kan 

välja olika system för att tillhandahålla kunderna information och rådgivning. Det kan t.ex. 

finnas möjligheter till kontakt med farmacevt via Internet eller per telefon. Utredningen 

menar att det bör ställas krav på apoteken att distanskunderna har möjlighet till 

telefonkontakt med farmaceut.”87 

 

Beträffande information och rådgivning vid försäljning av läkemedel på andra platser än 

apotek så ska kunderna där endast få information ifrån bipacksedeln och personalen ska 

kunna hänvisa till apotek och andra informationsplattformar där mer information och 

rådgivning kan ges om läkemedlen. Därmed anser utredningen att riskerna elimineras men 

att tillsyn och kontroll av försäljningen kommer att behövas. ”Den som inte är hälso- och 
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sjukvårdspersonal får vid detaljhandel med receptfria läkemedel endast lämna sådana 

upplysningar om läkemedlet som framgår av bipacksedeln. Den som säljer receptfria 

läkemedel på andra platser än apotek ska kunna upplysa konsumenten om var han eller hon 

kan få ytterligare information om läkemedlet.”88  

 

En avslutande iakttagelse är att ett flertal andra risker identifieras med hänvisning till 

tidigare omregleringar av andra marknader. Beredningen gör bedömningen, precis som med 

flera andra risker som belysts att det inte utgör någon anledning till att tveka över 

privatiseringen som sådan. Det som ska säkerställa att problemen inte förekommer i 

apoteksbranchen är tillsyn och kontroll. ”Ett flertal myndigheter har följt upp 

konsekvenserna av avregleringar inom olika områden, bland annat Energimyndigheten, 

Konkurrensverket och PTS. Konsumentverket/KO har undersökt avregleringarna av el- och 

telemarknaderna ur ett konsumentperspektiv. Undersökningen pekar på bl.a. 

informationsbrister, svårigheter för konsumenterna att göra prisjämförelser, 

brister/oklarheter i konsumentens juridiska trygghet och brister i konsumentens möjligheter 

att framföra klagomål och driva tvister. Utredningen konstaterar att de risker som beskrivs 

av Konsumentverket förebyggs genom regler om tillsyn och kontroll”89 

 

Analytisk kommentar gällande inramningens genomslag på frågor rörande rådgivning 

och information: Nyckel-orden i utredningens analyser kring rådgivning och information är 

tillsyn och kontroll. Man skriver konstaterande om vad som ska uppfyllas och följer upp det 

med att det ska säkerställas genom tillsyn och kontroll. Utredningen undviker på så sätt att 

göra några djupgående riskanalyser av effekterna på rådgivningen och informationen efter 

en omreglering. Även om något ska säkerställas genom tillsyn och kontroll så torde 

lagstiftare, om de vill fatta ett väl underbyggt beslut, vara intresserade av huruvida det är 

sannolikt att reglerna efterföljs eller om det finns någon problematik kopplat till förslagen 

och en omreglerad marknad. Även här får inramningen anses ha fått stort genomslag. I 

princip skriver utredningen ut vilket ansvar Apoteket AB hade under monopoltiden och 

följer upp med att konstatera att de privata aktörerna ska göra detsamma. Det lyfts för visso 

fram forskning och annat material som syns i citatet ovan men utredningen gör 

bedömningen att alla risker förebyggs av tillsyn och kontroll. Problematiken i detta ligger i 

att något inte kan förebyggas genom tillsyn. Tillsyn fungerar så att den sker när en 
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89 SOU 2008:4,  Omreglering av apoteksmarknaden, s. 572 
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verksamhet redan är igång. Efterkontrollen påpekade också att tillsynen och kontrollen av 

verksamheterna kom igång väldigt sent efter genomförandet av omregleringen. Kunderna 

uttryckte också missnöje med information och rådgivning. 

5.3.2 Remissinstansernas bidrag 

Flera remissinstanser framförde gällande tillgänglighetsaspekten i utredningens förslag 

skepsis kring att inga skyldigheter att tillhandahålla läkemedel utöver de receptbelagda 

föreslogs. Svensk Geriatrisk Förening skriver ”Vi anser att utredningen inte på ett 

tillfredsställande sätt har beaktat risken för en sämre tillgång till läkemedel med begränsad 

efterfrågan”.90 Även Vårdförbundet uttrycker oro. ”Enligt utredningens förslag är apoteken 

inte skyldiga att tillhandahåll hela det receptfria sortimentet, vilket kan komma att få 

negativa konsekvenser för tillgängligheten.”91 Vidare framfördes också åsikten av bland 

andra Läkemedelsindustriföreningen att en tidsreglering på hur lång tid ett apotek har på sig 

att lämna ut läkemedel när det efterfrågats av en konsument. ”Normalt skall leverans ske 

inom 24 timmar eller i glesbygd senast inom 48 timmar. Detta bör författningsregleras.”92 

Socialstyrelsen anser det problematiskt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att det i utredningen 

inte föreslås regleringar av apotekens lagerhållning, som fanns under Apoteket AB:s 

monopol. ”Det är tveksamt om ansvaret för läkemedelsförsörjningen kan överlämnas till 

marknadsaktörerna utan tydliga krav på tillräckligt sortiment, tillfredsställande 

lagerhållning och kapacitet.”93 Konkurrensverket, Apotekarsocieteten och Svensk Egenvård 

befarar att det kan dröja att få igång en fungerande konkurrens i ett initialt skede av 

implementeringen varför de föreslår krav på tillhandahållande av receptfria läkemedel.94 

 

Den komplicerade prisfrågan splittrade remissinstanserna. Apoteket AB och Tamro AB 

avstyrker båda utredningens förslag gällande statlig förhandling av generiska läkemedel. De 

är av uppfattningen att en central förhandling och fastställning av inköpspriser motverkar 

fördelarna med en konkurrensutsatt marknad. ”Tillämpningen av modellen kan innebära att 

lägre priser, till följd av prispress från generiska läkemedel, tar längre tid att slå igenom på 

den svenska marknaden än i dag till följd av väntan på beslut från ansvarig myndighet om 

                                                 
90 Svensk Geriatrisk Förening, remissvar SOU 2008:4 Betänkandet om omreglering av apoteksmarknaden, s. 1 
91 Vårdförbundet, Remissvar på apoteksutredningens slutbetänkande, Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 

2008:4), s. 1 
92 Läkemedelsindustriföreningen, Remissvar SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden, s. 5 
93 Prop. 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden,  s. 371 
94 Konkurrensverket, Remissvar på Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen -  

Omreglering av apoteksmarknaden (2008:4),  s. 13 
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justering av priserna.”95 Konkurrensverket och Föreningen för Generiska läkemedel delar 

denna uppfattning och skriver att det är en byråkratisk och odynamisk modell som riskerar 

att medföra en ”slöhet” i prissättningen.96 Åsikterna går dock isär, ett antal remissinstanser 

såg positivt på utredningens förslag; Glesbygdsverket, Stockholms kommun samt 

Landstingen i Värmlands och Västmanlands län.97 

 

Flera remissinstanser uttrycker oro för att informationen och rådgivningen ska bli sämre i 

samband med omregleringen. Läkemedelsindustriföreningen anser att utredningen har lagt 

för stort fokus på apoteken som en del i ett handelsled, de ska även fylla en annan funktion 

hävdar dem. ”En förändring av apoteksmarknaden får inte ge negativa effekter på 

folkhälsan genom att äventyra säkerheten eller försämra läkemedelsrådgivningen. […] LIF 

beklagar att Regeringen inte låtit utreda en modell där apoteken är en del av hälso- och 

sjukvården, snarare än ett handelsled.”98 Folkhälsoaspekten lyfts även fram av flera andra 

remissinstanser, däribland vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och SKL. 

”Förbundet anser att apotekens roll såväl i folkhälsoarbetet som beträffande rådgivning om 

egenvård inte är tillräckligt behandlad i betänkandet. Den rollen är utomordentligt viktig 

och måste utvecklas i samverkan med sjukvårdshuvudmännen och syfta till en förstärkning 

av vårdens budskap.”99 Farmaciförbundet för av samma anledning fram ett förslag om en 

statlig läkemedelsupplysning bör inrättas. Detta går emot utredningens förslag om att varje 

apotek ska ansvara för tillhandahållandet av sådan information. ”Förbundet menar att en 

nationell producentoberoende läkemedelsupplysning bör inrättas inom ramen för 

infrastrukturbolaget.”100 

 

Det framförs starka åsikter kring förslaget att det ska få ske viss rådgivning vid försäljning 

av läkemedel i dagligvaruhandeln. ”Apotekarsocieteten, Sveriges läkarförbund samt 

Sveriges Farmacevtförbund anser att försäljningsställena ska ha tillgång till personal med 

farmaceutisk kompetens.”101 Det råder stor koncensus kring att all personal som inte är 

hälso- och sjukvårdspersonal vare sig ska få rådgiva eller återberätta vad som står på 

bipacksedlarna. Apotekarsocieteten och Svensk Egenvård föreslår ett informationsblad 

                                                 
95 Prop. 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden,  s. 243 
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utformat av ansvarig myndighet som kan överlämnas till kunden vid förfrågan.102 ”Det är 

inte troligt att butikspersonalen har tid att förstå och korrekt delge kunderna innehållet i 

bipacksedlarna. Risken för improvisationer och felaktigheter är stor.”103 

5.4 Beslutet att omreglera apoteksmarknaden 

5.4.1 Proposition 2008/09:145 & Proposition 2008/09:190 

I propositionen skrivs det inledande att den övergripande lösningen fastslås vara att 

omreglera apoteksmarknaden genom att öppna upp för fler utförare. ”Att konkurrensutsätta 

en marknad är enligt regeringens bedömning ett effektivt medel för att nå ökad mångfald, ett 

effektivare resursutnyttjande, nedåtpress på kostnader och priser samt bättre kvalitet på 

varor och tjänster. Det grundläggande medlet för apoteksreformen är därför att avveckla 

monopolet och utsätta marknaden för konkurrens.”104 

 

Utredningen gjorde bedömningen att det inte skulle ställas några krav på hur snabbt 

apoteken skulle tillhandahålla efterfrågad medicin eller krav på att det skulle finnas vissa 

receptfria läkemedel i sortimentet. Konkurrensen skulle säkerställa att apoteken tillhandahöll 

medicinen inom rimlig tid och att företagen hade ett brett sortiment. Den här uppfattningen 

delades inte av bland annat Läkemedelsindustriföreningen, Konkurrensverket, Apotekar-

societeten och Svensk Egenvård som i sina remissvar föreslog olika krav på 

tillhandahållande. Regeringen föreslår i propositionen att bara förordnade läkemedel (sådana 

som skrivs ut på recept) ska omfattas av tillhandahållandeskyldigheten. ”Regeringen menar 

att en tillhandahållandeskyldighet på receptfria läkemedel, som inte är förordnade, skulle 

motverka prispressen på sådana läkemedel eftersom förhandlingsmöjligheterna avsevärt 

minskar om öppenvårdsapoteken är skyldiga att köpa in läkemedlet.”105 Men man föreslår i 

motsats till utredningen att det bör finnas en tidsbegränsning, dock utan krav på 

lagerhållning eller sortimentsbredd. ”Under helgfri måndag till och med fredag bör 

öppenvårdsapotek tillhandahålla förordnade läkemedel och varor snarast möjligt, dock 

högst inom 24 timmar från det att de efterfrågas på öppenvårdsapoteket, om det inte finns 

beaktansvärda skäl.”106 
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Det presenterades knappt några problematiserande synpunkter i utredningen vad beträffar 

frågan om rådgivning och information till kunderna. Detta medförde att flera remissinstanser 

hade starka åsikter om att det är problematiskt med en producentoberoende information på 

en avreglerad marknad. I propositionen föreslås därför att det införs en nationell 

läkemedelsupplysning, något som utredningen inte uttalade sig om men som remisserna 

föreslog. Läkemedelsverket blir den ansvariga myndigheten för denna information. 

”Läkemedelsverket bör till allmänheten tillhandahålla producentoberoende 

läkemedelsinformation i form av en nationell läkemedelsupplysning.”107 Efterkontrollen 

lyfte fram att nya arbetsuppgifter som medföljer en privatisering, exempelvis 

merförsäljning, samt sämre kompetensutveckling inom farmaci har bidragit till att servicen 

har blivit sämre. Remissinstanserna problematiserade också att folkhälsoperspektivet inte 

belystes i utredningen. Denna problematik adresseras ej närmre i propositionen. 

 

Utredningen föreslog att den som säljer läkemedel i dagligvaruhandeln inte skulle ha någon 

farmaceutisk kompetens, i enhetlighet med initieringens inramning. Personalen föreslogs 

kunna berätta var konsumenten kunde få information och rådgivning. Därtill föreslogs det 

att bipacksedlar med information om läkemedlen skulle finnas tillgängliga och att 

personalen skulle få återge det som stod i dem. I remissvaren framkom en rad olika åsikter i 

frågan. De åsikter som rådde störst koncensus kring var att ingen utom hälso- och 

sjukvårdspersonal ska lämna information om läkemedel, inte ens återge vad som står i en 

bipacksedel samt att tillgång till personal med farmaceutisk kompetens skulle krävas för att 

få lov att bedriva sådan detaljhandel. I propositionen föreslås att det inte ska krävas någon 

farmaceutisk kompetens hos personalen som säljer läkemedel i dagligvaruhandeln. Det ska 

heller inte krävas att bipacksedlarna finns tillgängliga för konsumenterna i anslutning till 

läkemedlen, däremot ska personalen få lov att återge vad som står på bipacksedlarna.108 Den 

information som i övrigt ska lämnas från personalen är endast var farmaceutisk kompetens 

och information om läkemedlen finns att tillgå. Regeringen hänvisar här till sin egen 

initiering för att motivera förslaget. ”Regeringen menar, i enlighet med vad som angavs i 

direktiven till utredningen, att denna reform bör omgärdas av andra bestämmelser som ska 

säkerställa säkerheten för konsumenterna, såsom krav på lokaler, läkemedlens 
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tillhandahållande, urvalet av vilka läkemedel som får säljas samt krav på åldersgräns. 

Något krav på personal med farmaceutisk kompetens föreslås därför inte.”109 

 

För att åstadkomma prispress föreslog utredningen en modell som i hög grad skulle styras 

från statligt håll och inte ge mycket utrymme åt de privata apoteken att själva förhandla om 

sina priser. Förslaget stötte på patrull från många remissinstanser som finns återberättat 

under 5.3.2. Inte heller regeringen delade utredningens bild av att staten skulle förhandla 

fram priser för alla läkemedel, bara de som skrivs ut på recept. När det gäller generika, alltså 

läkemedel där patentskyddet inte längre finns kvar på originalläkemedlet, så ska apoteken 

själva få förhandla om sina priser. Uppfattningen att så bör vara fallet delas av en rad 

remissinstanser. ”Regeringen anser att en förhandlingsrätt för apoteksaktörerna kan leda 

till god lönsamhet i branschen, främst genom att förhandlingsmöjligheterna avseende priser 

på generika är stora. Därmed skapas förutsättningar för etableringsvilja och den ökning av 

tillgänglighet, service och tjänster som är ett mål med reformen.”110 Regeringen föreslog i 

propositionen i likhet med utredningen att prissättningen på receptfria läkemedel skulle vara 

fri vilket spåddes leda till sänkta priser till följd av förhöjd konkurrens. I remissvaren syns 

inga avvikande åsikter.  
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 

Att privatiseringen av apoteksmarknaden skulle äga rum fastslogs redan i den inledande 

meningen av kommittédirektivet. Det ansågs vara den övergripande lösning vars medförda 

konkurrens skulle råda bot på de tre identifierade problemen. De tre problemen utgjordes av 

höga kostnader för det allmänna och för den enskilda kunden, bristande tillgänglighet på 

läkemedel och i viss mån bristande service.  

 

Några detaljlösningar i form av distanshandel och försäljning i dagligvaruhandel beslöts 

också om i initieringen. Vid försäljningen i dagligvaruhandel skulle inte farmaceutisk 

kompetens behövas fastslog initieringen. Samtidigt fastslogs att den information och 

rådgivning som Apoteket AB lämnade under monopoltiden skulle garanteras också efter 

omregleringen. I och med detta begränsas utredningen till vilka lösningar som ska göras för 

att nå målen om ökad tillgänglighet, service och information.  

 

Initieringen ramar också till viss del in frågan om prissättning där man fastslår att 

utredningen ska analysera och föreslå nya prissättningssystem. Här ställs dock inte lika 

starka krav på hur utredningens förslag ska se ut mer än att de ska analysera det befintliga 

systemet och ge alternativ till det, som beskrivs som relativt välfungerande. Genom att det i 

kommittédirektivet aldrig ställdes övergripande frågor om privatiseringens potentiella risker 

så smalnades frågan av i ett tidigt skede och bidrog därmed till att en omfattande reform på 

hälso- och sjukvårdsområdet inte tilläts utredas förutsättningslöst. 

 

Inramningen fick ett starkt genomslag på utredningen som inte valde att utreda frågan om 

privatiseringens konsekvenser. När bedömningar om tillgänglighet gjordes så bedömdes 

konkurrensen vara en universallösning som motiverade att det inte föreslogs några regler 

gällande hur snabbt ett läkemedel skulle levereras, vilka krav som skulle ställas på lager 

eller krav på vissa varor i det receptfria sortimentet.  

 

Beträffande prissättningen, där inramningen inte var så stark, så utreddes den mer noggrant 

än de andra frågorna. Utredningens förslag byggde på en i många avseenden oförändrad 

modell med det tillägget att offentliga upphandlingar skulle ske centralt på generiska 

läkemedel för alla apotek för att åstadkomma prispress. 
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Inramningens genomslag på information och rådgivning var också betydande. I utredningens 

förslag konstaterades det att informationen och utredningen skulle vara av lika god kvalité 

efter genomförandet av reformen som före den. Detta skulle säkerställas genom tillsyn och 

kontroll. Längre än så resonerar inte utredningen kring problematiken med producent-

oberoende information på en omreglerad marknad. Den som säljer läkemedel i 

dagligvaruhandeln föreslås inte behöva ha farmaceutisk kompetens, varken ägare eller 

personal, helt i överensstämmelse med inramningen. 

 

I remissinstanserna lyftes det fram kritik om att det inte föreslogs några regler om 

lagerhållning, receptfritt sortiment eller tidsbegränsning för hur länge ett företag kan dröja 

med en leverans av ett efterfrågat läkemedel. Det framfördes vidare kritik om den föreslagna 

prissättningsmodellen som ansågs vara byråkratisk och okänslig för prispress. Istället 

förespråkade många remissinstanser en modell där konkurrensen mellan enskilda 

apotekskedjor tydligare tillvaratogs. Ytterligare oro uttrycktes av många av 

remissinstanserna kring att tillgången på producentoberoende information och rådgivning 

inte utreddes med tillräcklig noggrannhet. Bland annat föreslogs att en nationell 

producentoberoende läkemedelsupplysning skulle inrättas under lämplig myndighet. 

Avslutningsvis framförde många remissinstanser att det förslag som utredningen lämnat om 

att dagligvaruhandeln skulle få sälja läkemedel var mycket problematiskt. De föreslog att 

ägare och/eller personal som hade hand om försäljningen skulle ha farmaceutisk kompetens, 

i motsats till initieringen och utredningen. De avvisade också att det som stod i bipacksedlar 

skulle få återberättas av personal utan hälso- och sjukvårdskompetens.  

 

Remissvaren var långt mer i polemik med inramningen än vad utredningens förslag och 

analyser var. Detta innebär att ett enhetligt svar på hur beredningen förhöll sig till 

inramningen inte kan formuleras. Det var en del, utredningen, som var väldigt påverkad. 

Den andra delen, remissinstanserna, gav ett mycket mer oberoende intryck. 

 

Propositionen som framlades av regeringen inledde med att konstatera att privatiseringen i 

syfte att skapa konkurrens skulle äga rum. Regeringen gick med utredningen och emot 

många av de remissinstanser som ansåg att det skulle ställas krav på viss lagerhållning och 

receptfritt sortiment. Däremot gick regeringen emot utredningen och med remissinstanserna 

och föreslog att läkemedel skulle tillhandahållas inom en viss tidsram. 
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Utredningen gjorde bedömningen att producentoberoende information och rådgivning skulle 

säkerställas genom att konkurrensen framtvingade det. Därtill föreslogs det att alla apotek 

skulle ha samma regler som Apoteket AB hade att förhålla sig till när det gällde rådgivning. 

Att detta efterföljdes skulle säkerställas genom tillsyn och kontroll. Remissinstanserna 

föreslog en nationell producentoberoende läkemedelsupplysning vilket också föreslogs i 

propositionen. 

 

Utredningen föreslog i likhet med inramningen att ingen farmaceutisk kompetens skulle 

krävas vid försäljning av läkemedel i dagligvaruhandel. Personalen skulle få återge 

informationen som står skriven i bipacksedlar. Remissinstanserna motsatte sig båda 

förslagen med hänvisning till stora risker för patientsäkerheten. I propositionen föreslogs det 

som föreslogs i utredningen. Vad beträffar remissinstansernas kritik så hänvisas det i 

beslutet till att det hade föreslagits andra alternativ för att säkerställa säkerheten i 

kommittédirektivet. 

6.2 Diskussion 

Under problemformuleringen och den tidigare forskningen diskuterades Hermanssons 

resonemang om politik på upplysningens grund. Det handlar bland annat om att politiker vid 

beslut bör ta hänsyn till vetenskapligt genererad kunskap.  För att det ska vara möjligt måste 

de som arbetar med att generera sagda kunskap få arbeta förutsättningslöst. Denna uppsats 

har påvisat att det skedde en inramning där det tidigt i processen beslutades om att så inte 

skulle ske. Tydliga avgränsningar sattes upp för vad som skulle undersökas och vad som 

redan var bestämt, baserat på outredda uppfattningar om vad lösningarna skulle föra med 

sig. 

 

Sammantaget beskriver vidare Zetterbergs och Amnås forskning att kommittéutredningar är 

politiskt nedprioriterade och att de arbetar under allt större tidspress med färre möjligheter 

att ta ut svängarna och ta in ett brett spektra av problem i sin beredning. Inramningsanalysen 

fångade upp och belyste just detta problem. Detta är inget unikt för just det svenska 

kommittéväsendet. Även Marchs tidigare forskning kring policyskapande och inramning 

antydde att detta skulle bli resultatet.  

 

Om förklaringen till den smala inramningen ligger i att reformen som genomfördes var en 

NPM-reform kan inte helt besvaras av uppsatsen. Däremot så antyder den tidigare 
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forskningen att NPM-reformer är förknippade med ideologiska övertygelser om att 

marknadslösningar utgör en universallösning på problem som förknippas med byråkratiska 

organisationer. Så var till synes även fallet i omregleringen av apoteksmarknaden och 

uppsatsens resultat kan därmed anses bidra med en bekräftelse till teorin om att NPM är nära 

förknippat med en ideologisk övertygelse. Även om inramningen var begränsande för 

utredningen så framfördes det i både utredningen och framförallt i remissvaren åsikter som 

gick i polemik med inramningen. I propositionen togs det också hänsyn till vissa av de 

åsikter som framfördes som gick i polemik med inramningen. Detta får ses som 

förmildrande i bedömningen av huruvida det var en ideologisk övertygelse som låg bakom 

eller ej. 

 

6.3 Vidare forskning 

Eftersom den här forskningen av ett fall av inramning i policyprocessen visar på att det 

förekommer inramning vid policyskapande så kan en kvantifiering föreslås. Frågan som 

uppstår efter en sådan här genomgång är naturligtvis ”Hur ser det ut i andra utredningar?”. 

 

Den här studien valde att utelämna implementeringsprocessen, som är en central del i 

policyprocessen. En studie om hur den delen av policyprocessen som den här studien valde 

att studera utföll i den faktiska verksamheten bland ansvariga tjänstemän och närbyråkrater 

hade också varit befogad. 

 

Överlag känns det svenska kommittéväsendet som ett outforskat område som ur olika 

synvinklar skulle behöva undersökas närmre av statsvetenskaplig forskning. Det 

förekommer mycket maktutövning av både politiker, tjänstemän och intresseorganisationer i 

denna process som inte får den uppmärksamhet den förtjänar. 

  



43 

 

7 Referenslista 

7.1 Vetenskapliga artiklar 

Blomgren, M. (2003): “Ordering a Profession: Swedish Nurses Encounter New Public 

Management Reforms”, i Financial Accountability & Management, vol: 19. doi: 

10.1111/1468-0408.00163 

 

Broadbent, J. & Laughlin, R. (1998): “Resisting the ‘new public management’: Absorption 

and absorbing groups in schools and GP practices in the UK”, i Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, vol: 11. doi: 10.1108/09513579810231439 

 

Hood, C. (1991): “A public management for all seasons”, i Public Administration, vol: 69. 

doi: 10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x 

 

Hood, C. (1995): “New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme”, i 

Accounting, Organizations and Society, vol: 20. doi: 10.1016/0361-3682(93)E0001-W 

 

Vogel, E. (2012): “Framing and Counter-Framing New Public Management”, i Public 

Administration, vol: 20. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01981.x 

 

7.2 Tryckta källor 

Bengtsson, H. (2010): Offentlig förvaltning, Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Bryman, A. (2012): Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga 2. Malmö: Liber AB.  

 

Christensen, T. & Lagreid, P. (2002): New Public Management – The transformation of 

ideas and practice. Ashgate Publishing Limited. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2012): Metodpraktikan, 

Norstedts Juridik AB. 

 

Farazmand, A. (2006) “New Public Management: Theory, Ideology, and Practice”, i 

Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration, CRC Press. 

 



44 

 

Hermansson, J. (2003): Politik på upplysningens grund, Malmö: Liber AB. 

 

Lipsky, M. (1980): Street-level Bureaucracy, New York: Sage. 

 

Lukes, S. (1974): Power: a Radical View, London: Macmillan Press. 

 

March, J. (1994): A primer on decision making, New York: The Free Press. 

 

Pollitt, C. (2003): The Essential Public Manager, Buckingham: Open University Press. 

 

Pollitt, C. & Bouchaert, G. (2011): Public management reform - a comparative analysis, 

new public management, governance, and neo-weberian state, New York: Oxford 

University Press. 

 

7.3 Statens Offentliga Utredningar & Riksdagstryck 

Proposition 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden. 

 

Proposition 2008/09:190, Handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Rapport 2011:9, Konsumentverket, Omregleringen av apoteksmarknaden. 

 

Rapport 2013:7, Statskontoret,  En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport. 

 

Regeringsbeslut 1:7 (2010): Uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av 

apoteksmarknaden. 

 

SOU 2008:33, Apoteksmarknadsutredningen, Detaljhandel med vissa receptfria 

läkemedel. 

SOU 2008:4, Apoteksmarknadsutredningen, Omreglering av apoteksmarknaden. 

 

7.5 Remissvar 

Konkurrensverket (2008): Remissvar på Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen 

- Omreglering av apoteksmarknaden. 



45 

 

Tillgänglig: http://www.konkurrensverket.se/beslut/08-0033.htm 

 

Läkemedelsindustriföreningen (2008): Remissvar SOU 2008:4 Omreglering av 

apoteksmarknaden. 

Tillgänglig: http://service.lif.se/default.aspx?id=30193 

 

Stockholms stad (2008), Remissvar på Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4). 

Tillgänglig: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=43156 

 

Svensk Geriatrisk Förening (2008): remissvar SOU 2008:4 Betänkandet om omreglering av 

apoteksmarknaden. 

Tillgänglig: https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Specialitetsforening/Svensk-

Geriatrisk-Forening/Publicerat/Remissvar/ 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2008): Remissvar på Omreglering av 

apoteksmarknaden (SOU 2008:4). 

Dnr hos SKL: 08/0111  

 

Vårdförbundet (2008): Remissvar på apoteksutredningens slutbetänkande, Omreglering av 

apoteksmarknaden (SOU 2008:4). 

Tillgänglig: https://www.vardforbundet.se/Documents/Remissvar/Nationella/ 

Omreglering%20av%20apoteksmarknaden_0802.pdf 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Stefan Pålsson


