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Stabil bransch 
inför nya  
utmaningar

 Ĕ Traditionella kedjorna tvingas att 
prisanpassa sig för att möta bland 
annat Apotea.

 Ĕ Försäljningsutvecklingen har  
varit god de senaste åren.
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APOTEK OCH EGENVÅRD
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Executive summary
Apoteken har haft en god försäljningsutveckling de senaste åren. Online står 
för närmare hälften av branschens volymtillväxt. Hushållens förändrade 
inköpsbeteende kan slå mot lönsamheten.

• Sverige har fått drygt 50 procent fler apotek och tillgängligheten i form av 
öppettider har nästan fördubblats sedan omregleringen 2009.

• Sverige har fortfarande den tredje lägsta apotekstätheten i Europa och därmed 
finns utrymme för fortsatta etableringar – trots e-handeln.

• Apoteken har haft högre försäljningstillväxt än detaljhandeln de senaste tre åren 
och passerade förra året 40 miljarder kronor på öppenvårdsmarknaden.

• Konsolidering och kostnadseffektivisering har bidragit till att apotekens 
rörelsemarginaler är de högsta sedan omregleringen.

• Nätet tar en allt större del av försäljningen och de traditionella kedjorna tvingas att 
prisanpassa sig för att möta bland annat Apotea.
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Räkna med nya 
etableringar

Apotekshandeln har förändrats kraftigt 
sedan marknaden omreglerades 2009 och ett 
betydande antal privata aktörer fick möjlighet 
att köpa drygt hälften av statliga Apoteket AB:s 
då 929 butiker.

I dag finns fler än 1 400 apotek och 
tillgängligheten, i form av bland annat 
generösa veckoöppettider, har nästan 
fördubblats.

Men den kanske viktigaste förändringen 
står apoteken inför nu: den digitalisering 
som länge revolutionerat andra delar av 
detaljhandeln.

E-handeln med läkemedel och andra 
produkter som apoteken erbjuder är enligt 
Sveriges Apoteksförening uppe i sex procent 
av omsättningen.

Förra året svarande kanalen för ganska 
precis en tredjedel av apotekens omsättnings-
tillväxt och nästan hälften av volymökningen.

Apotea har drivit onlineförsäljningen  
och haft exceptionella kommersiella 
framgångar sedan Pär Svärdson tog över 
och introducerade motsvarande koncept 

som gjorde nätbokhandlaren Adlibris till 
marknadsetta.

Nu har apotekskedjorna accelererat sina 
onlinesatsningar och eftersom apoteksvaror 
är synnerligen lämpade för näthandel lär 
kanalens andel bli avsevärt större inom bara 
några år.

Men de e-handelsmogna svenskarna lär 
knappast överge de fysiska apoteken eftersom 
en hel del fortfarande vill ha rådgivning.

Sverige har den tredje lägsta 
apotekstätheten i Europa och ”slås” bara av 
Danmark och Nederländerna.

Den statistiken talar för att fler fysiska 
apotek öppnas i Sverige – så länge dessa 
bedöms leverera ett överskott till respektive 
kedja.

Däremot kommer den heta e-handeln 
sannolikt att dämpa den hittillsvarande höga 
etableringstakten av apotek.

ANALYS

ANALYTIKER

THOMAS OHLÉN

Apotekens försäljning växer snabbt på nätet. Allt tyder på att den digitala trenden 
fortsätter. Men det innebär inte slutet för traditionella apotek.
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Antalet apotek har ökat

Apoteket AB

Apotek Hjärtat*

Kronans Apotek (Tidigare Kronans Droghandel)

Apoteksgruppen

Medstop**

Andra aktörer Vårdapoteket***

Cura/Apotek Hjärtat*
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* Ica Gruppens köp av Hjärtat genomfördes i början av 2015. ** Köptes  2013 av Kronans Apotek. ***Köptes 2013 av Apotek Hjärtat

Lloyds Apotek (Tidigare Doc Morris)

Före omregleringen fanns det totalt 929 fysiska 
öppenvårdsapotek i Sverige.
Förra året låg den siffran på 1392, fördelat på fem stora 
kedjor samt ytterligare 39 andra aktörer med ett eller ett 
fåtal apotek.

Viktiga händelser i apotekshandeln
•Flera aktörer lanserade apotek 2010, inte minst Ica som sjösatte 
Cura Apoteket – som sedan konverterades till Apotek Hjärtat när 
Ica Gruppen köpte kedjan 2015.
•Även Kronans Droghandel lanserades och blev Kronans 
Apotek 2013. Samma år köptes Medstop och integrerades i 
verksamheten.
•2010 gick också startskottet för DocMorris som bytte namn till 
Lloyds Apotek 2013.

 •Vårdapoteket lanserades 2010 och köptes av Apotek Hjärtat 2013.
•Även Axstores gav sig in i branschen 2010 med sex apotek på 
Åhléns-varuhus. Satsningen avvecklades redan 2011. Fem apotek 
stängdes och det sjätte, i •Åhléns City i Stockholm, togs över av 
Apotek Hjärtat.
Nätapoteket Apotea bildades 2011.
•Under augusti 2017 meddelade Axfood att de planerar att starta 
ett nätapotek i samarbete med invetseringsbolaget Novax och 
e-handelsbolaget Hubia.

50 procent fler 
apotek

I slutet av 2016 hade Sverige 
1 392 öppenvårdsapotek. 

Det är en ökning med 
50 procent jämfört med 

omregleringen 2009. 

ì
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Nya erbjudanden  
ökar omsättningen

Apoteken ökar försäljningen betydligt mer än nästan alla andra 
delar av detaljhandeln.

Nu hyllar bransch-vd:n medlemsföretagen.
– De har utvecklat sina kunderbjudanden, säger Johan Wallér.

Sveriges Apoteksförenings kartläggning avslöjar att apoteken 
har lyckats att lyfta omsättningen de senaste tre åren.

Så här hög har tillväxttakten varit:
• 2014: 4,7 procent
• 2015: 6,7 procent
• 2016: 5,2 procent
Försäljningen på öppenvårdsmarknaden passerade därmed 

40 miljarder kronor netto i fjol.
– Vi har haft en exceptionell invandring och det har fötts 

många barn. Befolkningen blir äldre och vi använder fler 
läkemedel än tidigare, säger Johan Wallér om de främsta 
förklaringarna till de allt högre siffrorna.

Två andra förklaringar är högre genomsnittliga priser 
på förskrivna läkemedel och förbudet för försäljning av 
paracetamol i tablettform i annan handel.

– Det har lett till en ökad efterfrågan hos apoteken men den 
totala försäljningen av paracetamol har sjunkit och det är 
positivt.

Statens ersättning till apoteken för hantering av 
receptbelagda läkemedel har varit konstant sedan 2009.

Underskottet i receptaffären har tvingat kedjorna att utveckla 
erbjudanden inom egenvården.

– Apoteken är duktiga på att lyssna på sina kunder och har 
därför breddat egenvårdssortimentet och andra tjänster, säger 
Johan Wallér.

Är det en svår balansgång för en bransch som är så starkt 
förknippad med läkemedel att även tillhandahålla andra 
produkter inom hälsa, skönhet och välbefinnande?

– Vi har alltid gjort det – med fokus på innehåll och kvalitet. 
Kunderna uppskattar det. Det är ju de som avgör hur sortimentet 
ser ut.

Senaste två åren har andelen kunder som är nöjda med sitt 
senaste apoteksbesök legat på 96,5 procent.

– Jag är otroligt stolt över våra svenska apotek. Vi ligger 
i absoluta toppen i världen, säger Johan Wallér efter att ha 
studerat apotek i en mängd studiebesök i andra länder.

Johan Wallér, VD, Sveriges 
Apoteksförening

Apotekbranschens omsättning

Apoteken första halvåret

Miljarder kronor, öppenvårdsmarknaden.
Förändring i procent inom parentes.

Nettoomsättning (mkr) första halvåret  
2017. Förändring i procent inom parentes.
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Fotnot: Lloyds Apotek uppger inga siffror
Källor: Kedjornas delårsrapporter och Sveriges Apoteksförening
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3,4
procent. Så stor 
är apoteks- 
branschens 
rörelsemarginal

E-handeln hotar 
branschens lönsamhet

Apoteken har successivt fått upp rörelsemarginalen och ligger över 
snittet för sällanköpshandeln. Men nätet kan slå mot lönsamheten.

– Apotea tvingar kedjorna att sänka priserna, säger HUI:s 
analytiker Andreas Svensson.

Årsredovisningarna för apotekskedjorna, de företagarägda 
apoteken inom Apoteksgruppen och näthandelsraketen Apotea 
visar att rörelsemarginalen har stigit successivt de senaste 
åren.

Nu är den uppe på 3,4 procent.
– Många apotek etablerades efter omregleringen 2009 och 

det kostade betydande belopp. Nyöppningstakten är lägre i dag 
och samtidigt har aktörerna blivit mer kostnadseffektiva, säger 
Andreas Svensson och tillägger att konsolideringen till färre 
aktörer har varit nödvändig för att förstärka resultaträkningar-
na.

Men det finns alltså flera framtida hot mot lönsamheten i 
apotekshandeln.

E-handelns snabba volym- och omsättningstillväxt pekas ut 
som ett sådant.

– Apotekens näthandel är uppe i drygt sex procent på öppen-
vårdsmarknaden och svarar för nästan en 
tredjedel av försäljningsökningen, säger 
Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallér.

Andreas Svensson konstaterar att svenska 
konsumenter har lärt sig att jämföra priser 
på nätet – oavsett bransch.

– Pristransparensen gör att en detaljist 
inte kan hålla vilka priser som helst.

HUI presenterade för några år sedan en 
prisundersökning och då kom Apotea bäst ut på 50 av 51 mätta 
produkter.

–  Differensen tvingar de andra att justera priser nedåt och det 
slår givetvis mot lönsamheten, säger Andreas Svensson.

I slutet av förra året gjorde till exempel marknadstvåan 
Apotek Hjärtat förändringar i prisstrategin på nätet.

– Nu ligger vi väl i linje med Apotea och andra onlineaktörer. 
Det krävs för att vara konkurrenskraftig på marknaden, säger 
ägaren Ica Gruppens vd Per Strömberg.

Även ersättningen från staten för att hantera receptbelagda 
läkemedel slår mot apoteksföretagens lönsamhet.

Handelsmarginalens nivå har inte justerats upp sedan 2009.
– Därför går receptaffären med betydande underskott. 

Om den fortsätter att urholkas blir det svårt att upprätthålla 
servicen. Dessutom kan goda den tillgängligheten till 
läkemedel minska, säger Johan Wallér.

Värden i procent. Värde saknas för 2010. Siffran för 2016 är en prognos. Lloyds 
Apotek har ännu inte lämnat sin årsredovisning.
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Priskrig på nätet 
ställer nya krav

Näthandeln tar en allt större del av apoteksmarknaden – och inget 
tyder på att tillväxttakten mattas av. 

– Vi kommer att behöva vara mer innovativa i framtiden, säger 
Tony Johansson, vd för handlarägda Apoteksgruppen.

Apotekens näthandel växte med 68 procent till 1,7 miljarder 
kronor förra året, enligt siffror från Sveriges Apoteksförening. 

– E-handeln har en fantastisk ökningstakt och vi ser inga 
tecken på avmattning, säger Johan Wallér, vd för Sveriges 
Apoteksförening.

E-handeln stod förra året för 4,3 procent av marknadens 
omsättning, men andelen växer snabbt. I januari i år hade den 
växt till sex procent.

Av branschens totala omsättningsökning på 2,1 miljarder 
förra året stod näthandeln för en tredjedel. Mätt i volym är 
andelen av tillväxten ännu större: 46 procent.

Hur stor marknadsandel som näthandeln kan ta vågar ingen sia 
om.

– Det är svårt att säga hur långt den digitala handeln kan gå. 
Det finns ingen ”känn- och kläm-faktor” vilket talar för fortsatt 
tillväxt, säger Johan Wallér.

– Men vi kommer samtidigt att se en fortsatt etablering av 
fysiska apotek, så länge det skapas ekonomiska möjligheter för 
det. Man ska komma ihåg att det bara är två länder i Europa som 
har lägre apotekstäthet än Sverige.

Apoteksgruppen har en unik position på marknaden i och 
med att kedjan är handlarägd. Liksom övriga aktörer satsar de 

på e-handel, men bara med ”click and collect” där kunden får 
hämta varorna i sitt lokala apotek.

– Näthandeln är en utmaning. Det pågår ett priskrig på nätet 
där vissa varor säljs under inköpspris. Våra apotek drivs av egna 
företagare och de har ingen möjlighet att gå in i ett priskrig med 
de stora nätapoteken, säger Tony Johansson.

Samtidigt som näthandeln tar en allt större del av marknaden 
så ökar även handelsvarornas andel av försäljningen.  

– Det sker en enormt snabb branschglidning i 
apoteksbranschen. De flesta som driver våra apotek är 
farmaceuter. De vill fokusera på läkemedelshantering och 
rådgivning, inte sälja städartiklar och hundmat, säger Tony 
Johansson.
Vilken roll får de fysiska apoteken när näthandeln växer?

– Vi behöver utveckla tjänste- och serviceutbudet för att 
kunna fortsätta driva att apotek, framför allt på mindre orter. Vi 
kommer att behöva vara mer innovativa i framtiden och jag tror 
att vi kommer att få se många spännande lokala initiativ från 
våra duktiga entreprenörer.

Johan Wallér på Apoteksföreningen:
– Apoteken måste gå från att vara distributörer av läkemedel 

till att bli en integrerad del av vårdkedjan genom att utveckla 
tjänsteutbudet.

”Näthandeln är 
en utmaning. 
Det pågår ett 

priskrig på nätet 
där vissa varor 

säljs under 
inköpspris.”
Tony Johansson, vd för 
Apoteksgruppen

Tony Johansson, vd för 
Apoteksgruppen


