
Under en lång tid har konkurrenssituatio-
nen på den svenska läkemedelsmarkna-
den rönt stort intresse. Problemet har varit
de stigande kostnaderna för läkemedels-
subventioner. Under åren 1970–1990 sva-
rade läkemedelskostnaderna för ca 0,7
procent av BNP, för att under åren
1990–1995 stiga till ca 1 procent av BNP.
Läkemedelsmarknaden har under 1990-
talet varit föremål för ett antal offentliga
utredningar1 som resulterat i att systemen
för läkemedelssubventionen har föränd-
rats i ett antal steg. Den största föränd-
ringen var förmodligen införandet av ett
s k referensprissystem 1993. Ett sådant

system innebär att staten endast subven-
tionerar läkemedelskostnader upp till ett
givet referenspris, vanligen priset på det
billigaste tillgängliga generikapreparatet
plus en viss marginal.2 I Sverige sattes
marginalen till tio procent. Om läkaren
förskriver ett preparat vars pris ligger
över referenspriset så får patienten själv
betala mellanskillnaden mellan det för-
skrivna preparatet och referenspriset.

* Innehållet i denna artikel bygger till stora
delar på Aronsson m fl [1998] och Rudholm
[1999].  Thomas Aronsson tackas för värde-
fulla synpunkter.
1 T ex SOU 1997:165 och SOU 1998:28.
2 Marknaden för en given läkemedelssubstans
består, efter patenttidens utgång, normalt av
en originaltillverkare som säljer ett läkemedel
under ett inarbetat varumärke och ett fåtal ge-
nerikapreparat, d v s läkemedel med exakt
samma verksam substans. Generikapreparaten
kan då anses vara perfekta substitut till mär-
kesläkemedlet i medicinskt avseende. 
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Läkemedelsmarknaden är indelad i tre
separata marknader. För det första sjuk-
husen som köper läkemedel och nyttjar
dessa i produktionen av hälsovård. Sjuk-
husmarknaden svarar för ca 15 procent av
den totala marknaden för läkemedel. För
det andra, OTC-marknaden, d v s mark-
naden för receptfria preparat, som svarar
för en tiondel av totalmarknaden. Slutli-
gen har vi de läkemedel som säljs av apo-
teken på recept och som svarar för reste-
rande 75 procent av marknaden. Detta är
den del av läkemedelsmarknaden som
diskuteras nedan.

En del av de ovan nämnda problemen
med höga läkemedelskostnader kan för-
modligen förklaras av ett grundläggande
problem: svårigheter för generikakonkur-
renter att etablera sig på marknaden och
ta marknadsandelar av märkesläkemedel.
Denna artikel syftar till att försöka redo-
göra för dessa problem genom att presen-
tera resultat från empirisk forskning som
behandlar frågan om vilka faktorer som
påverkar generisk etablering och vilken
effekt sådan konkurrens har. Analysen
riktas mot två huvudfrågeställningar. För
det första, vilka faktorer påverkar generi-
kaföretagets etableringsbeslut? För det
andra, vilken effekt har generikakonkur-
rens på originaltillverkarnas priser och
marknadsandelar? Vi finner att generisk
etablering bland annat bestäms av vinst-
möjligheter och av hur lång tid originalet
varit patentskyddat, och att originalprepa-
ratets marknadsandel tenderar att falla re-
lativt sett snabbare på marknader där pris-
differensen gentemot generikapreparat är
relativt sett hög. 

Generisk etablering
Modellen som används för att förklara ge-
nerisk etablering baseras på antagandet att
generikatillverkarna har en etablerings-
kostnad. Generiska substitut fortsätter att
etableras så länge den förväntade vinsten,
inklusive etableringskostnaden, är positiv.
Utifrån dessa utgångspunkter härleds en

empirisk modell där antalet generikapre-
parat på en given marknad motsvarar sum-
man av de överlevande generikapreparaten
från föregående kvartal och etableringar
under detta kvartal. Antalet nyetableringar
kommer då att vara en funktion av de
vinstmöjligheter som redan etablerade fö-
retag möter samt av vissa institutionella
faktorer som t ex införandet av referens-
prissystem och antal kvartal som original-
preparatet sålts under patentskydd.

Tabell 1 beskriver urvalet bestående av
22 läkemedelssubstanser som sålts på den
svenska läkemedelsmarknaden under
tidsperioden 1972–1996. Då vissa av sub-
stanserna inte sålts under hela tidsperio-
den, utan bara under vissa delperioder, så
utgör materialet en s k obalanseraddata-
panel. 

I Tabell 1 ser vi att generiska substitut
såldes på 15 av de 22 studerade markna-
derna under det första kvartalet 1996. Det
genomsnittliga antalet generikapreparat i
vår studie var då 1,8 vilket kan jämföras
med Caves m fl [1991] som finner ett ge-
nomsnitt på 3,6 generikapreparat i ett ur-
val av 30 läkemedelssubstanser på den
amerikanska läkemedelsmarknaden. Vi-
dare så rapporterar Grabowski och Ver-
non [1992] att det inom ett år från paten-
tets utgång finns generiska substitut eta-
blerade för 15 av 16 undersökta substan-
ser på den amerikanska marknaden. En
snabb genomgång av vårt datamaterial vi-
sar att detta inte är fallet på den svenska
marknaden där generiska substitut i vissa
fall aldrig etableras trots att originalpre-
paratets patent gått ut. 

Låt oss övergå till att diskutera de em-
piriska resultaten från vår studie.3 Dessa

3 Den empiriska modellen är 
Git = ψGit-1 + α + β1πoit-1 +β2PATi +β3 REF +
β4T + εit

där Git är antalet generikapreparat vid tidpunkt
t, ψ är den skattade överlevnadssannolikheten
för redan etablerade generiska substitut, πoit-1
är originaltillverkarens vinst i föregående
kvartal. PATi motsvarar antalet kvartal som
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visar att det finns ett starkt samband mel-
lan originaltillverkarens vinst i föregåen-
de kvartal och generisk etablering, vilket
också var förväntat utifrån tidigare studier
på amerikanska data.4 Vi tänker oss här
att en generikatillverkare som funderar på
att gå in på marknaden för en given läke-
medelssubstans använder originaltillver-
karens vinst som en approximation av
marknadens vinstmöjligheter. Mer slåen-
de är den inverkan som de effektiva pa-
tenttiderna har på generisk etablering. Till
skillnad från tidigare amerikanska studier
finner vi färre generiska substitut på
marknader där originalpreparatet sålts un-
der patentskydd under en lång tidsperiod.
Originaltillverkaren har alltså framgångs-
rikt lyckats etablera sitt varumärke under
patenttiden. Det är dock viktigt att notera
att patent är nödvändiga för att samhället
skall kunna få tillgång till nya läkemedel
som möjligen kan ersätta andra, för sam-

hället dyrare, behandlingsmetoder. Såle-
des kan långa patenttider vara samhälls-
ekonomiskt önskvärda, trots den inverkan
de har på marknadens funktionssätt. Slut-
ligen kontrollerar vi för referensprissyste-
mets införande och finner att systemets
införande inte signifikant påverkat gene-
risk etablering. Referensprissystemets in-
förande sammanföll dock med vissa änd-
ringar i inregistreringsproceduren för ge-
neriska substitut, vilket innebär att det
finns två faktorer som förmodligen påver-
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originalpreparatet sålts under patentskydd,
REF motsvarar en dummyvariabel för refe-
rensprissystemets införande och T är en tids-
trend. 
4 Liknande resultat har presenterats av Bae
[1997] och Grabowski & Vernon [1992] för
den amerikanska läkemedelsmarknaden.

Tabell 1 Etableringsdatum och antal generiska substitut första kvartalet 1996.

Substans (Diagnos) Etablering Etablering generisk Antal
märkesläkemedel konkurrens generiska

substitut 1996

Cimetidin (Magsår) 810911 831111 4
Sukralfat (Magsår) 831111 860613 1
Etakrynsyra (Urindrivande) 661214 Ingen etablering 0
Furosemid (Urindrivande) 650622 721020 7
Atenolol (Hjärt/Kärl) 780127 881028 4
Pindolol (Hjärt/Kärl) 740301 870213 2
Östradiol (Könshormon) 870918 941028 2
Azapropazon (Reumatism) 780127 Ingen etablering 0
Diklofenak (Reumatism) 811218 871211 1
Naproxen (Reumatism) 810206 870918 5
Piroxikam (Reumatism) 851108 930618 1
Sulindak (Reumatism) 821022 Ingen etablering 0
Allopurinol (Gikt) 671002 811113 4
Alprazolam (Lugnande) 850201 940211 1
Buspiron (Lugnande) 910705 Ingen etablering 0
Lorazepam (Lugnande) 800125 Ingen etablering 0
Oxazepam (Lugnande) 660516 860626 2
Klomipramin (Antidepressiva
läkemedel) 730525 910426 1
Lofepramin (Antidepresiva) 790406 Ingen etablering 0
Maprotilin (Antidepressiva) 770223 910426 2
Mianserin (Antidepressiva) 900202 940128 2
Protriptylin (Antidepressiva) 660623 Ingen etablering 0

fotnot 3 forts.



Niklas Rudholm & Mats A. Bergman

kar generisk etablering men som vi inte
kan särskilja.5

Generisk konkurrens och origi-
naltillverkarens marknadsandel 
De utländska studier som har gjorts rö-
rande generikakonkurrens har i de allra
flesta fall funnit att generiska substitut
har svårt att etablera sig på marknaden
och ta marknadsandelar från märkesläke-
medel.6 Detta trots att de generiska sub-
stituten sålts till ett avsevärt lägre pris än
märkesläkemedlen. Tänkbara orsaker till
detta kan vara att läkare och patienter
vant sig vid ett visst preparat, kombinerat
med subventionssystem utan direkta eko-
nomiska incitament att söka billigare al-
ternativ. Läkaren kan dock ha haft andra
anledningar att söka sig mot billigare pre-
parat. Exempelvis förändras läkarkårens
sammansättning kontinuerligt då nyutbil-
dade läkare ersätter dem som går i pen-
sion. Dessa nyutbildade läkare kan nog
antas vara mera välvilliga gentemot gene-
riska substitut då de inte på samma sätt
nåtts av originaltillverkarens marknadsfö-
ring, främst under patenttiden. 

Vi utgår i vår studie från att den totala
marknaden för ett givet läkemedel är given
och att fördelningen av marknadsandelar
beror på relativpriser mellan original och
generika, där relativpriset definieras som
originalets pris dividerat med det genom-
snittliga priset för de tillgängliga generis-
ka substituten. Läkaren observerar dessa
relativpriser och upplever en onytta av att
förskriva dyra originalpreparat jämfört
med billigare (men medicinskt ekvivalen-
ta) generiska substitut. Det är också troligt
att det finns en kostnad för läkaren som är
förknippad med bytet från original- till ge-
nerikapreparat, exempelvis måste patien-
ten informeras om det nya preparatet.
Läkaren byter preparat om den upplevda
onyttan av att förskriva dyra originalprepa-
rat är högre än byteskostnaden. Utifrån
dessa utgångspunkter och antagandet att
byteskostnaden är rektangulärt fördelad

härleds en modell som beskriver föränd-
ringen av originaltillverkarens marknads-
andel som en funktion av relativpriset ori-
ginal/generika. Då det är rimligt att tänka
sig att byteskostaden ändrades vid införan-
det av referensprissystemet så presenterar
vi även resultat från en modell där hänsyn
tas till systemets införande. 

Det nyttjade datamaterialet skiljer sig
från studien rörande generisk etablering,
främst på grund av att generikakonkur-
rens måste vara etablerad för att relativ-
priset skall existera. I Tabell 2 presenteras
de använda substanserna, de genomsnitt-
liga marknadsandelarna under den stude-
rade perioden och relativpriset original/
generika.

Liksom tidigare är det använda data-
materialet en obalanserad panel där de
längsta tidserierna innehåller observatio-
ner för hela perioden 1972–1996. För att
ge läsaren en idé om hur marknadsande-
larna utvecklas över tiden så har vi valt ut
två av substanserna, Furosemid och Pro-
pranolol, vilkas utveckling presenteras i
Figur 1. Preparaten uppvisar stora skill-
nader med avseende på generikakonkur-
rensens inverkan på originaltillverkarens
priser och marknadsandelar. Furosemid
har förlorat nästan hela marknaden till
billigare, generiska kopior medan Propra-
nolol har bibehållit över 90 procent av
marknaden trots en hög prisdifferens
gentemot de generiska substituten. Den
stora förlusten av marknadsandel för ori-
ginaltillverkaren av Furosemid kom när
dess relativpris steg på grund av ytterliga-
re etableringar av generiska substitut i
början av 80-talet. Den helhetsbild som
framträder av läkemedelsmarknaden indi-
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5 I urvalet finns dessutom endast ett fåtal sub-
stanser där generisk etablering har skett efter
1993, vilket gör det svårt att uttala sig om sy-
stemets inverkan.
6 Detta fenomen observeras av t ex Schwarts-
man [1976], Bond & Lean [1977], Statman
[1981] och Hurwitz & Caves [1988]. 
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kerar, trots exemplet Furosemid, att gene-
riska substitut har svårt att etablera sig
och ta marknadsandelar från originaltill-
verkarens märkesläkemedel. 

Den modell som diskuteras ovan skat-
tas dels för varje enskild substans, dels på
data för alla substanserna. De empiriska
resultaten från panelskattningen visar att,
oberoende om vi tar hänsyn till referens-
prissystemets införande eller ej, så förlo-
rar originaltillverkaren marknadsandelar
snabbare när relativpriset är högt, allt an-
nat lika.7

Skattningarna för de enskilda prepara-
ten ger en splittrad bild. För fem av de tolv
substanserna, Atenolol, Diazepam, Furo-
semide, Naproxen och Propranolol, kvar-
står resultatet att originalpreparatet tappar
marknadasandelar snabbare när relativpri-
set är högt. I övriga sju fall så verkar det in-
te finnas något signifikant samband mellan
originaltillverkarens förlust av marknads-
andelar och relativpriset på marknaden.
Vad gäller referensprissystemets införande
så finner vi att originaltillverkarens mark-
nadsandel faller snabbare efter systemets
införande för substanserna Furosemid,
Klomipramin och Naproxen.

För att studera hur referensprissyste-
met påverkat priserna skattas en modell
där relativpriserna följer en trend och re-

ferensprisets införande representeras av
en dummyvariabel. Vi kan då få en indi-
kation om hur relativpriserna ändrades
när systemet genomfördes. De empiriska
resultaten visar att relativpriset original/
generika föll för elva av de tolv studerade
substanserna. I nio av dessa var prisfallet
statistiskt säkerställt. En variant av mo-
dellen, där relativpriset definieras som
originalpreparatets pris i period t divide-
rat med preparatets introduktionspris, vi-
sar att det i samtliga fall utom ett,
Allopurinol, var originalpreparatet som
sänkte sitt pris vid referensprissystemets
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7 Den empiriska modellen är
∆Sit = α0 + α1T +β(poit / pgit) + εit
där ∆Sit är förändringen i marknadsandel för
originaltillverkaren, T är en tidstrend och (poit /
pgit) är priset på originalpreparatet dividerat
med genomsnittspriset för generikapreparaten.
Parameterskattningarna visar att originaltill-
verkaren tappar ca 0,3% av sin marknadsandel
per kvartal vid lika priser, och 1,25% om ori-
ginalpreparatet är 50% dyrare än det genom-
snittliga generikapriset. 

Om referensprissystemet har förändrat lä-
karnas priskänslighet så kräver konsistent esti-
mation av modellen att vi tar hänsyn till detta.
Vi introducerar således en dummyvariabel för
referensprissystemets införande i modellen.
Den skattade modellen blir då

Tabell 2 Genomsnittliga marknadsandelar och relativpriser.

Substans (Diagnos) Originaltillverkarens Generikatillverkarnas Relativpris
marknadsandel (%) marknadsandel (%)

Paracetamol/Kodein
(Smärtlindrande) 92,85 7,15 1,23
Atenolol (Hjärt/Kärl) 85,51 14,49 1,58
Cimetedin (Magsår) 64,57 35,43 1,62
Diazepam (Lugnande) 41,68 58,32 1,17
Furosemid (Urindrivande) 47,40 52,60 1,57
Allopurinol (Gikt) 93,03 6,97 1,33
Indometacin (Reumatism) 63,56 36,44 1,15
Klomipramin (Antidepressiva
läkemedel) 39,53 60,47 1,44
Naproxen (Reumatism) 44,30 55,70 1,44
Pindolol (Hjärt/Kärl) 97,63 2,37 1,36
Propranolol (Hjärt/Kärl) 96,98 3,02 1,87
Timolol (Hjärt/Kärl) 82,08 17,98 1,75
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införande. Detta är det resultat man kun-
de vänta sig, eftersom originaltillverkaren
tvingades acceptera det nya systemet eller
snabbt förlora marknadsandelar till billi-
gare generiska substitut.

Avslutande diskussion 
I den här artikeln har vi diskuterat vilka
faktorer som påverkar etablering av gene-
riska substitut och fördelningen av mark-
nadsandelar mellan original- och generi-
katillverkare på den svenska läkemedels-
marknaden. Resultaten visar att generiska
substitut etableras på marknader där ori-
ginalpreparatet gör stora vinster och där
den effektiva patenttiden varit kort. När
konkurrens väl etablerats så förlorar ori-

ginaltillverkaren marknadsandelar snab-
bare om prisdifferensen gentemot de ge-
neriska substituten är hög. Vidare så ver-
kar referensprissystemets införande ha
sänkt originalpreparatens priser och ökat
priskänsligheten på den svenska läkeme-
delsmarknaden. För samhället har detta
inneburit en relativt stor besparing. Det
finns emellertid en annan aspekt av att
systemet minskat prisskillnaderna mellan
originalpreparat och generiska substitut.
Referensprissystemet sätter originaltill-
verkarna under stor press att inte ha ett
pris som med mer än tio procent översti-
ger billigaste generikapreparats pris. På
lång sikt skulle detta kunna leda till att
färre generiska preparat etableras, efter-
som en prisdifferens på tio procent kan
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Figur 1 Priser och marknadsandelar för Furosemid och Propranolol.
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vara otillräcklig för att förmå läkare att i
större utsträckning byta preparat. 

Att man valt att tillåta just tio procent
prisskillnad kan förefalla godtyckligt. En
större prisskillnad ger en mindre momen-
tan kostnadsbesparing, men kanske större
utrymme för generikatillverkarna att er-
övra marknadsandelar. En mindre pris-
skillnad skulle ge en större omedelbar ef-
fekt, men kan på sikt vara än mer skadlig
för incitamenten att inregistrera generika.
Ett konkret förslag som förts fram är att
införa en sådan ordning att apoteken au-
tomatiskt ersätter ett originalpreparat med
det billigaste generiska alternativet, såvi-
da inte läkaren aktivt motsatt sig detta.
Dagens ordning är den omvända: läkaren
måste aktivt godkänna att s k generisk
substitution skall få ske. Effekten av den
föreslagna förändringen torde vara att ori-
ginaltillverkarna tvingas sätta samma el-
ler nästan samma priser som det billigaste
generika, d v s i stort sett samma effekt
som om den tillåtna prisskillnaden sänks
från tio till noll procent. I vår empiriska
studie finns emellertid inga tecken på att
referensprissystemet har bromsat takten i
generikalanseringar – vi finner inga ten-
denser till minskade generiska etablering-
ar efter referensprissystemets införande. 
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