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Author: Diana Malic 

Title: “Changes of the Pharmacy industry- a study of pharmaceutical profession in a 

competitive market” 

 

The Swedish pharmacy market has been state regulated for many years. 

In early 21st century, the Swedish government made a proposal to deregulate the pharmacy 

market in order to make a reform that would make privatization of pharmacies a possibility. 

The reason behind this change of the pharmacy market from state perspective was to create 

better service for the public. The Swedish government hoped that the change would result in 

increasing service selection, increased accessibility and a lower cost of non-prescription and 

prescription medicine. Private operators need approval from the Swedish Health Department 

before they can pursue their own establishment. When deregulation was finalized, many 

private operators opened privately owned pharmacies. The purpose of this study is to create 

insight on how the organizational change has evolved since the deregulation of the pharmacy 

market. It is also important to find out how the organizational change of the pharmacy market 

has affected the framework of pharmacists as an occupation. The perception of Pharmacist’ 

labour and changes on the profession as a whole is also studied. The study has been conducted 

using qualitative method to collect empirical data. Interviews have been made by conducting 

structured interviews with six local pharmacists. The empirical data has been analyzed by 

using the theory of professions. The theories of profession is used to explain pharmacists as a 

professions. In addition to organizational change, the study reviews pharmacist perspective, 

interpretation and valuation of their everyday life on the work arena. The pharmacists reveal 

several changes in their work life. Today they have bigger opportunities to choose employer, 

where before it was only one, today there are a lot of private pharmacies. That means they 

also can decide working hours because all the pharmacies have different working hours. Their 

perspectives are formulated in ways that show new routines and way of work. Due to the free 

market and competition between pharmacies, focus has shifted towards increased sale 

perspective. Pharmacist acknowledge that even though they are a profession, they feel that 

they have a higher workload, often less time with clients and sense of being a sales person. 

 

Keywords: pharmacy, deregulation, organizational- change, pharmacist, profession. 
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1. Inledning 

 
På en snabbväxande marknad krävs det att organisationer snabbt ställer om för att skapa 

möjligheter, för att såväl behålla som utveckla sin verksamhet. Jämfört med många andra 

europeiska länder har Sverige länge haft monopol inom apoteksbranschen. Regeringen 

beslutade på 2000-talet att tillsätta en utredning i syfte att avreglera det statliga monopolet och 

skapa förutsättningar för att andra privata aktörer att kunna bedriva apotek i egen regi. (SOU 

2008:4; 23 ff). “Det övergripande målet var att öka tillgängligheten på läkemedel, förbättra 

servicen, skapa ett bättre tjänsteutbud och pressa priserna på både receptfria och 

receptbelagda läkemedel.” (Apoteket 2018). Regeringens konsumentperspektiv innebär att 

människor i vårt samhälle bör erbjudas en god service samt möjlighet att söka vård och få 

läkemedel inom rimlig tid. Information, trygghet och säkerhet blir då avgörande för 

människors hälsa. Avreglering av det statliga monopolet ställer krav på de som arbetar inom 

apoteksbranschen; att vara yrkeskunniga och professionella. Professionalitet innebär att ha 

kompetens inom det yrkesverksamma området, förtydligande av arbetsprocesser och 

utformningen av en arbetskultur som främjar hållbarhet inom apoteksbranschen. Regeringens 

förslag till avreglering av apoteket har gett en konkurrensutsättning med syfte att ge positiva 

effekter för allmänheten. Detta uttrycks även av Damberg & Wikström; “På en 

apoteksmarknad med stenhård konkurrens kan apoteket driva utvecklingen mot ett större 

fokus på ansvarstagande, hälsofrämjande och hållbarhet.” (Damberg & Wikström, regeringen, 

debattartikel 2017). 

 

I januari 2008 överlämnas ett betänkande till regeringen som benämndes ”Omreglering av 

apoteksmarknaden”. I denna anges att det statliga ägandet av Apoteket bör avskaffas för att 

andra privata aktörer ska kunna bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria 

läkemedel. Förslagen i detta betänkande tar även upp prissättning av läkemedel, distanshandel 

samt tillstånd och drift av apotek efter avregleringen i det som numera kallas 

öppenvårdsapotek (SOU 2008:4).  

 

“Regeringen föreslår att öppenvårdsapotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas i 

en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. I samma lag föreslår regeringen 

ändringar om krav som ställs på apoteken. Förslagen innebär bland annat krav på farmaceut 

kompetens i samband med expedieringar av förskrivningar, förtydliganden av kraven på 
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rådgivning och kontroll, krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för 

läkemedelsansvariga och krav på utformningen av apotekens rådgivningsmiljö.” (Proposition 

2017/18:157). Detaljhandeln bedrivs idag av privata öppenvårdsapotek; Apoteket AB, 

Apoteket Hjärtat, Apoteket Kronan, Apoteksgruppen och Lloyds apotek (Sveriges 

Apoteksförening branschrapport 2018;4). Enligt statskontorets slutrapport har det statligt ägda 

Apoteket AB fortfarande en betydande roll och särställning i branschen då Apoteket AB är 

den största aktören vad gäller omsättning och antal apotek(Statskontoret 2017;3).  

 

1.1 Bakgrund 

Den svenska apoteksbranschens förändringar har banat väg för privatisering och möjliggjort 

för nya aktörer att inta en plats i denna bransch. Förändring i organisationer möjliggör 

organisationer att forma ny identitet, omfördela organisationens strukturering samt 

specialisering av arbetsuppgifter(Ekman; 2004). Förändringar inom organisationer sker i syfte 

att genomföra förbättringar och effektiviseringar, men det kan uppstå hinder som kan 

motverka omorganiseringens syfte. Under en förändringsprocess kan olika svårigheter uppstå 

vilket innebär att en förändringsprocess sällan kan äga rum utan att man stöter på diverse 

problem. En känsla av osäkerhet hos människor kan uppstå vid förändringsprocesser vilket 

kan skapa motstånd till en förändring (Bruzelius & Skärvad 2004;418–419). Statskontoret har 

haft i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen och har sammanställt en rapport om 

de senaste årens förändringar inom apoteksbranschen. En enkät skickades ut till 2500 

slumpmässigt valda anställda och gruppintervjuer genomfördes med farmaceuter för att ta 

reda på hur de anställda upplever privatiseringens påverkan på arbete inom apotek. Enkäten 

visar att mer än hälften av medarbetarna upplever att antalet korrekta receptexpidieringar har 

försämrats efter avregleringen(Statskontoret slutrapport 2013;7). Förutsättningarna för 

delgivning av information och råd om läkemedel och egenvård är sämre. Förklaringen till 

försämringarna är högre arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter, krav från ledning om kortare 

kundbesök samt krav på ökad merförsäljning. Sex av tio anställda upplever att möjligheterna 

för kompetensutveckling är sämre. Statskontoret bedömer att åtgärder för 

kompetensutveckling bör ske för att bevara säkerheten vad gäller kravet på farmaceutisk 

kunskap och kompetens (ibid s 13.)Utifrån ovanstående perspektiv inriktas 

problematiseringen på att ta reda på hur effekterna av avregleringen påverkat farmaceuters 

profession. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Avregleringen inom apoteksbranschen har möjliggjort för privatägda aktörer att bedriva 

apotek i egen regi. Det som föreligger vara relevant för studien är att ta reda på hur 

förändringen av apoteksbranschen påverkat farmaceuter som profession då det finns få studier 

som beskriver farmaceuters upplevelser av reformen. Det är därför av intresse att förklara 

vilka effekter omregleringen av apoteksmarknaden och marknadens nya landskap och 

organisering haft på farmaceutens arbete. Uppsatsen syftar inte till en genomgående djupare 

granskning av hela Apotekets omorganisation men är ett försök att fånga en del av den 

process, den delen som handlar om beskriva effekterna av omorganiseringens påverkan på 

farmaceuters yrkesgrupp.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med denna studie är att förstå och beskriva farmaceuters syn på arbetet efter 

avregleringen. På vilket sätt har förändringarna inom apoteksbranschen påverkat 

apotekspersonalens arbetsinnehåll samt hur har yrkesrollen, dess karaktär och egenskaper 

förändrats till följd av privatiseringen av apoteksbranschen? Hur upplever farmaceuter denna 

förändring? 

 

Följande frågeställningar kommer att hjälpa mig besvara detta:  

1. På vilka sätt utmärker sig farmaceuters yrke som en profession?  

2. Vilka effekter har avregleringen haft på farmaceuters yrkesroll? 

 

 

 

2. Forskningsöversikt om organisationsförändringar 

 

En organisation är beroende av dess aktörer. Det är vi människor som styr, koordinerar 

handlingar och utför olika sysslor. Det som sker i en organisation är enskilda individers 

verkan som gemensamt skapar en kontinuitet och vars handlingar omvandlas till 
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samhällsprocesser (Arne, Papakostas 2002; 11 ff). Organisationer är skapade av människor 

för att nå vissa mål. Organisering handlar om att människor ingår i formella relationer. Detta 

är det grundläggande bandet mellan människor och organisation. Denna tillhörighet har 

väldigt stor betydelse för individens handlingsmöjlighet och livsvillkor. Tillhörigheten 

förklaras ur individens synpunkt som ett löfte om att man får lov att komma och gå och ur 

organisationens synpunkt att man är välkommen att komma tillbaka. Med tillhörigheten 

tillkommer ett åtagande som t.ex. i en ideell förening, eller som anställd på ett företag. Vi 

upprätthåller en ordning genom att bevaka gränser och kategoriserar människor för dem som 

tillåts att komma in och dem vi håller utanför(Bruzelius & Skärvad 2004; 36).  

 

De begrepp som ofta används inom organisationsforskningen är lärande, formell kompetens, 

företagskultur och lärande organisationer. (Senge 2000; 137 ff). En vanlig aspekt då det 

kommer till förändringar formas utifrån individens och gruppens förmåga att anamma nya 

arbetssätt och lära sig nya saker. De organisationer som klarar att skapa utrymme för lärandet 

anges ofta som exempel på framgångsrika organisationer. Lärande organisationer är ett sådant 

begrepp. Ekman ställer frågan “om lärande organisationer är ett övergående modebegrepp i 

likhet med fler andra managementkoncept, eller om det finns en vetenskaplig grund för 

fenomenet” (Ekman 2004;21). Inom dessa organisationer finns lärandeprocesser på individ- 

och gruppnivå, där kunskap betraktas som ständigt i förändring och identifiering av hinder där 

kunskap sprids vidare (Ekman 2004;101). I dagens kunskapssamhälle har det blivit alltmer 

tydligt för ledare att det krävs förutsättningar för att frigöra individens kompetens, energi och 

motivation. Detta betonas främst i service- och kunskapsbaserade organisationer där det 

framhålls att styrning och ansvar ligger på den enskilda individen. På det praktiska planet 

innebär detta att på ett brett och djupt sätt få medarbetarna att engagerade i utveckling, 

förnyelse och förbättringar i verksamheten genom att stödja stimulera medarbetarnas 

ansvarstagande (Mike Pedler et al 1996;3). 

 

Organisationsforskningen lyfter fram några centrala begrepp kring förändring och 

omorganisering. Ett av dessa är hur chefer inom organisationer leder en förändringsprocess. 

Detta innebär ofta att dela sin vision med medarbetare för att göra dem delaktiga i 

förändringsprocessen, skapa utrymme för dialog, delaktighet och samverkan. Att se till att 

skapa en arbetskultur där människor samarbetar i team samtidigt som att utveckla en 

arbetsmiljö där människor kan ta till sig en förändringsprocess, där utveckling skapas utan att 

orsaka ohälsa som kan ske i ett förändringstillstånd. Inom organisationsforskningen lyfts ofta 
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fram att ändrade kundkrav, förändrade värderingar, teknologiska förändringar och stark 

konkurrens är drivande faktorer som gör att förändringar av olika slag är nödvändiga för en 

organisations överlevnad på marknaden. För att genomföra organisatoriska förändringar krävs 

en samverkan mellan ledning och medarbetare. Det är ledarens uppgift, såväl för 

medarbetarnas att i tid upptäcka att förändringar behövs, utveckla förslag på hur detta kan 

göras och ha genomföra dessa förändringar. (Ekman 2004;125). 

 

Forskningen visar att omorganisationer är komplexa processer där många aktörer och 

sammanflätade processer påverkar omorganiseringen resultat (statskontorets rapport 2016;6).  

En förändring innebär risker och osäkerhet som ofta kan ses negativt ur medarbetares 

perspektiv. Det är också viktigt att tänka på att synen på förändring är individuellt. En del 

människor oror sig för det nya och obekanta medan andra upplever förändringar som en 

drivkraft och stimulans. Vissa betraktar förändringar som hot mot de sociala relationer som 

formats på arbetsplatsen och uppfattar en medförande risk för otrygghet och förlorad kontroll. 

Förändringar är teoretiskt ofta positiva men människors inställning, motivation, ovilja är av 

betydelse för individens förmåga att ta till sig omvandlingar i organisationen. Motstånd kan 

yttre sig på olika sätt i en organisation, allt från sarkastiska kommentarer till organiserade 

motståndsrörelser såsom strejk. Bruzelius och Skärvad skriver att motstånd oavsett i vilken 

form det uttrycker sig i ska inte ses som ett uttryck för människors bekvämlighet, eller 

envishet att upprätthålla status quo. Istället bör motstånd ses som ett rimligt och i grunden 

mänskligt reaktionssätt gentemot förändringar. ”Det är ett psykologiskt tillstånd, ett naturligt, 

och rimligt sätt att reagera gentemot det som är avvikande och oväntat, eller som bedöms 

vara olämplig och orättvist. Det sammanhänger också med att förändringar ofta skapar 

osäkerhet och en känsla av förlorad kontroll. Det är många gånger detta, mer än 

förändringen i sig som skapar motstånd” (Bruzelius & Skärvad 418 ff). För att 

organisationsförändringar ska uppstå krävs det en främjande organisationskultur där 

kommunikationen flödar igenom hela organisationen. Det är av vikt att förmedla information 

och dela med sig av idéer och visioner från chefer till medarbetare och emellan medarbetare 

så att var och en ska ha en insyn i det som håller på att ske. För att främja för förändringar och 

utveckling är organisationen i behov av att dess medarbetare känner till och delar ledningens 

vision och skapar forum för dialog och deltagande (ibid). 
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Forskningen inom ramen för organisationsförändring tyder på att förändring ska ske löpande; 

inte för att innovation är godtyckligt utan för att den är nödvändig. Förändring i organisationer 

krävs eftersom samhället ständigt förändras och då måste organisationer i samhället också 

förändras (Jacobsen 2005; 30 ff). Inom ramen för organisationsforskningen har teoretiker, 

forskare och chefer ofta utformat teorier, metoder eller koncept om hur organisationer bör 

strukturera och genomföra förändringar på arbetsplatsen.  

Ericsson, ekonomi docent vid Linnéuniversitet beskriver att organisationer ofta vid 

förändringar utgår från linjära stegvisa förändringsprocesser (statskontorets rapport 2016;6) 

Ericsson beskriver dessa typer av förändringsprocesser som förenklade recept vars 

konsekvenser är att omorganiseringen tar längre tid och kostar mer.” Det som vid planeringen 

ser ut som en rationell och effektiv process blir vid genomförandet en tvångströja som kan 

verka som ett hinder för att på ett effektivt sätt ta hänsyn till olika aktörers behov och frågor 

som dyker upp längs vägen” (ibid s 7). Ericssons analys av forskningen inom organisationer 

vid förändringsprocesser sammanfattas i två ledstänger. Det ena är att förändringsprocesser är 

svårnavigerade fenomen och det andra vikten av att i tidig stadie identifiera risker ur flera 

perspektiv för att kunna förutse dessa (ibid s 7). Även Höög (2014) som studerade 

förändringsprocesser inom vård och omsorg fann att eftersom varje individ och varje 

organisation är unik så är det omöjligt att hitta en ”same size fits all”, det vill säga en 

universallösning för att genomföra en organisationsförändring.  

Collins (1998)uttrycker att dessa teorier erbjuder ofta ett mekaniskt och överrationaliserat sätt 

att tala om förändring vilket förenas med risk om att gå miste om det mänskliga perspektivet, 

men det är viktigt att ta fasta på individens sociala aktiviteter och interaktioner i en 

organisation. Man bör snarare se på förändring som en pågående process och dess inverkan på 

människors hantering av vardagen; såväl på arbetsplatsen som privat. Många av dessa teorier 

verkar snarare se ut som ”recept” på hur saker och ting skall göras utan en särskild insyn i en 

viss organisation. Detta kan tolkas som att man kan använda managementteorier utan djupare 

insikt om vikten av att försöka förstå den sociologiska kontexten bakom människorna och 

deras agerande samt beteendemönster i organisationen (Collins 1998; 82). Alvesson & 

Sveningsson (2014;26) skriver att organisationsforskningen ofta erbjuder recept som påtalar 

hur en framgångsrik organisationsförändring bör se ut och är kritiska till sådant tänk och 

menar att det är ett ytligt tankesätt. Istället bör de som vill skapa förändringar söka förstå en 

djupare mening av vad medarbetarna anser vara meningsfullt arbete. Liknande formuleringar 

står att läsa i Rollenhagen (1997;144)som skriver att organisationsteorier är en färskvara och 

följer tidsandan. Organisationer används som slagord för problem som är svåra att definiera. 
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Det är viktigt att förstå att individer och organisationer lär sig genom att begå fel och detta 

perspektiv ska ses som det grundläggande då man talar om utveckling (ibid s 38). Vidare 

skriver författaren ” det finns en fara i att betrakta människan som en robot där man inte ser 

till det känslomässiga, motivationella och sociologiska sammanhang i vilket människan 

agerar”( ibid s 38). 

 

 

Fokus i denna studie läggs på att fånga farmaceuters upplevelse av senaste årens förändring 

inom apoteksbranschen och hur den har påverkat deras yrkesroll och arbetsvardag. Det är av 

vikt att belysa hur förändring påverkar människorna i organisationen i en sociologisk kontext 

vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållande snarare än fördjupning av den statliga 

avregleringens förändringsprocess.  

 

3. En historisk blick över apoteksbranschen i Sverige 

 

Den historiska bilden av Apotekets reglering går tillbaka till 1920-talet då en reform 

resulterade i en ekonomisk kollektivism inom apoteksmarknaden. Detta medförde att 

apotekare utsattes för en strikt inkomstreglering som gradvis övergick från egenföretagare och 

självförsörjning till offentlig anställning (Hellman et al 2012; 104). Från år 1964 krävde den 

svenska socialdemokratiska regeringen en utredning av läkemedelsförsäljningen. Detta ledde 

till en överenskommelser 1969 mellan staten och Apoteks Societeten som föranledde en 

nationalisering av läkemedelsutbudet i Sverige. Från år 1971 bildades ett företag, Apoteket 

AB, som skulle stå för försäljning och distribution av läkemedel. Anledning till detta var 

synen på att läkemedelspriser bör kontrolleras samt garantera att ansvar för 

läkemedelsdistributionen ska tas hand om med på ett ansvarsfullt sätt. Staten ville också se till 

att information om läkemedel gentemot kunder skulle vara oberoende av tillverkares 

intressen, men även att säkerställa trygg läkemedelshantering och distribution till 

allmänheten. Mellan åren 1971 - 2009 hade alltså Apoteket AB monopol över all 

läkemedelshantering och försäljning i Sverige. Ifrågasättandet av det svenska monopolet kom 

år 2001 då det upptäcktes att en privatperson vid namn Krister Hanner hade sålt nikotinplåster 

och tuggummi i ett hälsoapotek. De svenska myndigheterna väckte åtal mot Hanner som 

påtalade lagbrott eftersom Nicorette produkter klassificerades som medicinska produkter av 

läkemedelsverket och därför ligger under det svenska monopolet. Eftersom apoteksmonopol 
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inte har justerats enligt EU:s lagstiftning angav Europadomstolen att det svenska systemet 

saknar en funktion där man informerar tillverkare om läkemedelshantering och regler som 

omger den. Dessutom saknas möjlighet att föra fram dessa frågor inför en oberoende 

tillsynsmyndighet. På grund av dessa omständigheter blev Hanner friad (Hellman et al 

2012:105 ). Detta ledde senare till att reglerna förändrades gällande information och reglering. 

Den svenska hälsoministern begärde en utredning år 2006 om avreglering av apoteket i syfte 

om att skapa större effektivitet samt bättre tillgänglighet för konsumenter och lägre priser och 

säker och effektiv användning av läkemedel. År 2009 la regeringen fram ett förslag om 

avreglering som tillät etableringen av en privatiserad marknad av Apoteken i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apotekets utveckling genom tiderna anges av en modell skapad av Erik Malmstig 

Tidsperiod Verksamhetslogik Nyckelord Mått på framgång 

1940–1960 Professionell 
dominans 
 

Icke-vinstdrivande. 
Yrke som kall. 

Kvalitet definierad av 
läkare och andra 
professionella. 

1960–1980 Offentlig finansiering 
och styrning. 

Utvidgat 
hälsobegrepp. 

Rättvis tillgång till hälso- 
och sjukvård 
 

1980-framåt Marknadsorientering 
och management. 

Kundfokus och 
Konkurrens 

Verksamhetens 
kostnadseffektivitet. 

Score rapportserie (Malmstig 2001:13; 9) 

 

Denna modell visar den svenska apotekbranschens utveckling från ett yrke med fokus på 

professionell dominans som inte är vinstdrivande till det statliga monopolets styrning mellan 

60 och 80 talet. Från 80 talet är det mer fokus på kundorientering och att behålla en trygg 

marknad vilket även kan påvisas idag, dock med skillnaden på det som skedde år 2009, 

avreglering av det statliga monopolet och privatiseringen av apoteksbranschen. 
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4.  Tidigare forskning – privatisering  

 

 

De nationella apoteksmarknaderna runt om i Europa har traditionellt karaktäriseras av lokala 

apotek med individuellt ägda företag under en strikt statlig kontroll. Det innebär ofta en inre 

sluten cirkel där endast farmaceuter har haft tillgång till arbetets innehåll, access till 

branschen och dess vinstmarginaler. Så har det sett ut i många europeiska länder i 400 år. 

Däremot håller de traditionella marknadsvillkoren på att förändras (Anell 2015;1–2). 

Apoteksbranschens förändring sker i många länder. Många apotek har visat intresse för 

avreglering av ägarskapet och konkurrensbaserad prissättning. Till exempel har en stor 

förändring skett i Norge och Island. De initiala förslagen för avregleringen i Norge och Island 

kom redan på 1990-talet. Anledningen till detta var tanken på att avregleringen med en fri 

marknad skulle bidra till positiva effekter vad gäller produkteffektivitet för både 

konsumenterna och staten (Anell 2015;3-5). I dessa länder var statens ambition med 

avregleringen att se till att det finns en konkurrens på marknaden inom apoteken vilket skulle 

bidra till ökad service och subventioner som ger förmåner till kunder. Trots farmaceuters 

initiala kamp om att inte genomföra avregleringen genomfördes ny politik som medförde att 

avregleringen senare fullföljdes. Farmaceuterna hävdade att avregleringen av detaljhandeln 

skulle medföra överkonsumering och biverkningar av läkemedel och förgiftning på grund av 

allmänhetens otillräckliga kunskap om läkemedelshantering (Hellman et al 2012; 111). I 

Norge skapades en vertikal integration mellan farmaceuter och grossister, vilket innebär att 

receptfria läkemedel numera finns tillgängliga även i vanliga livsmedelsbutiker.  

 

 

 

På Island ökade antalet apotek med 40 % efter införandet av den nya politiken. På Island var 

konkurrensen så pass stor att även fientliga övertaganden av apotek gjordes av företag, och 

där staten gick in för att förhindra att lokala monopol skulle bildas. År 2004 ägde de två 

största företagen 85 % av marknaden på Island. Tävlan om kunder medförde att apoteken gav 

vissa subventioner och betalningar vilket ändå var positivt för kunderna (Anell 2015;7-9). 

Från statligt perspektiv har tillgängligheten ökat samt att subventioner för viss medicin har 

sänkt kostnader för kunderna. Då kunskapen om produkter och regler kring service är 

standardiserade och reglerade. Eftersom konsumenter har fått fördel genom statliga 

subventioner så har tillgängligheten och placeringen av apotek blivit viktiga både för Norge 
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och Island, särskilt på landsbygden. Genom att implementera den nya politiken med 

konkurrensutsatthet i apoteksbranschen har Islands och Norges regering gett ett begränsat 

tillämpningsområde för framtida ledning av apoteksmarknaden. Det blir viktigt att skapa en 

god konkurrens och försöka se till att barriärerna för inträde på marknaden är så låga som  

 

Avregleringen av apoteksbranschen i Danmark skedde år 2001 och innebar att större 

livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer fick sälja vissa receptfria läkemedel(IHE 

information 3/2004). Vid år 2004 hade över 1000 sådana försäljningsställen tillstånd att sälja 

receptfria läkemedel. Detta medförde att förekomsten av ställen där konsumenter kunde köpa 

läkemedel ökade men statistiken visar att skillnaden före och efter avregleringen inte är stor, 

eftersom statistiken inte omfattar mindre försäljning och leveransställen knutna till de danska 

apoteken. Tillgängligheten före avregleringen var god även före avregleringen, enligt den 

nationella danska statistiken. Omsättningen vad gäller total försäljning hade inte heller någon 

större effekt efter avregleringen. Under det första året minskade omsättningen med en 

procent. Däremot har den liberaliserade försäljningen av läkemedel gett höga 

försäljningssiffror av rökavvänjningsprodukter samt smärtlindrande läkemedel där siffror 

visar på 40 – 50 % hos butikerna. De privatägda apoteken reglerades med vissa 

inskränkningar till ensamföretagare där myndigheterna gav tillstånd till privatägare med 

förbehåll om att privatägaren fick äga endast ett apotek, det vill säga, det finns ingen 

möjlighet att bedriva en apotekskedja. Förutom detta infördes en priskontroll och reglering av 

öppettider och lönsamhet (IHE information 3/2004). 

Apotekbranschen i Danmark är knutet till ett licensieringssystem där endast farmaceuter får 

äga apotek. Tillgängligheten till konsumenterna, att kunna få medicin är garanterade inom 24 

timmar även på landsbygden. Rådgivning och information är en stor del av farmaceutens 

arbete. Den ökade arbetsbördan har varit ett orosmoment när det kommer till tillgänglighet 

och tid som en farmaceut har med kunden. I Danmark har farmaceuten 4 -5 minuter per kund 

för rådgivning och information men till skillnad från Sverige så får även apotekstekniker 

expediera receptbelagda läkemedel (Vogler et al 2012). 

5. Apoteksbranschen efter den statliga avregleringen 

 

Apoteksbranschen i Sverige har efter den statliga avregleringen genomgått stora förändringar. 

Detaljhandeln bedrivs idag av privata öppenvårdsapotek. Apoteket AB existerar fortfarande 
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som ett statligt ägt bolag och finns som en kedja över hela landet med en begränsning av 35 % 

av marknaden (Hellman et al 2012;17). Apotek Hjärtat är den största apotekskedjan i Sverige 

och startade 2010. Uppgifter från branschorganisationen visar att i slutet av 2017 noterades 

över 1400 öppenvårdsapotek i Sverige, en ökning med 52 % sedan omregleringen 2009 

(Sveriges Apoteksförening branschrapport 2018;8). De flesta apoteken har längre öppettider 

på kvällar samt helger vilket har bidragit till ökad tillgänglighet för allmänheten(Statskontoret 

2017;3). Den totala försäljningen för öppenvårds-och distansapotek uppgick till 41,5 

miljarder år 2017. Tre fjärdedelar är försäljningen från receptförskrivna läkemedel och övriga 

försäljningen utgörs av receptfria läkemedel och handelsvaror. Idag har de flesta privata 

aktörer e-handel (Statskontoret 2013;3). Fram till år 2009 var Sverige ett av de få länder i 

Europa som hade lägst apotekstäthet med knappt 10 apoteket per 100 000 invånare medan 

statistiken 2017 visar en ökning till 14 apoteket på samma antal invånare, det vill säga 40 % 

ökning (Sveriges apoteksförening 2018;11). En annan märkbar förändring i takt med 

utvecklingen är den ökade tjänster som erbjuds via e- handel och visar på 200 % ökning (ibid 

s 16). Tillsynen av detaljhandel med läkemedel sker under Läkemedelsverket och apotekens 

personal under Socialstyrelsen (SOU 2008:4; 41).  Den nya lagen ger rätten till att äga och 

driva Apotek förutom försäljning av läkemedel som föreskrivs av läkare, tandläkare och 

veterinärer (ibid s 107). 

 

För att driva apotek i egen regi enligt lag LVFS 2009:9 krävs: 

 

 Alltid bemanna apoteket med farmaceut 

 Utöva egenkontroll av verksamheten 

 Ha en läkemedelsansvarig för respektive öppenvårdsapotek 

 Ha ändamålsenliga lokaler 

  Vara uppkopplad till e-Hälsomyndigheten 

 Tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel 

 Tillhandahålla samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:106) om 

läkemedelsförmåner m.m. (Läkemedelsverket; 2016) 
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Regeringen har formulerat fem övergripande mål för omregleringen:  

⇸ Ökad tillgänglighet till läkemedel   

⇸Bättre service och tjänsteutbud  

⇸ Låga läkemedelskostnader  

⇸ Bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen 

⇸Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning (statskontorets 

slutrapport 2013;9). 

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera till vilken grad dessa mål har 

uppfyllts och om utformningen av omregleringen har fungerat tillfredsställande (ibid s 9). 

Statskontorets slutrapport visar att tillgängligheten till läkemedel inom 24 timmar är sämre 

efter omregleringen, men generellt bedöms tillgänglighet till läkemedel hög. Bättre service 

och tjänsteutbud finns då det erbjuds till exempel blodsockerkontroll, allergitester, 

Konsumenterna ger höga betyg till apotekspersonalen vad gäller bemötande år 2013, dock står 

detta oförändrat som tiden före avregleringen (ibid s.11). Apotekens expediering av 

“periodens vara”, de så kallade alternativa läkemedlen (generika) har ökat betydligt efter 

avregleringen. Statskontorets enkät till apotekspersonalen visar brister i dokumentation om 

personalens kompetensutveckling som kan medföra risker i bevarandet av kompetens om 

åtgärder inte görs. Utöver detta förmedlar personalen en högre arbetsbörda, krav på att 

expediering inte ska ta lång tid och press på merförsäljning (ibid s.13). 

6.  Teori om professioner  

 

Professionalism existerar när en organiserad yrkesgrupp har makten att bestämma vem som är 

kvalificerad att utföra ett arbete och utesluter andra från att utföra samma arbete. De 

professionella inom yrkeskategorin har en uppsättning kriterier för att utvärdera 

prestationsförmåga (Freidson 2001; 12). Enligt Freidson finns det två generella idéer som 

omger professionalism. Den ena är att ett visst arbete är specialiserat till den grad att det inte 

är åtkomligt för dem som inte har nödvändig utbildning och erfarenhet och den andra är 

tanken på att arbetet inte kan standardiseras eller rationaliseras. Till skillnad från andra yrken 

har de professionella autonomi med legitimerad rätt att utöva ett yrke och sätta ramar för 
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utövandet av yrket Freidson(1988;72). Freidson skriver även att dessa två distinktioner är 

grundläggande för den sociala processen som omger ett yrkes sociala och ekonomiska status 

(Freidson 2001;17). Profession används som ett värde i sig eller som en ideologisk 

övertygelse för att legitimera beslut, diagnoser, tolkningar och åtgärder. Professionalism är ett 

uttryck för yrke och organisationer och om önskvärd kompetens hos enskilda yrkesutövare. 

En vanlig betydelse av begreppet professionalism är yrkeskunnig (Svensson 2011; 254). Då 

människor interagerar med varandra inom ramen av deras yrke sker ett utbyte av information, 

delegering och samarbete. Vissa yrken såsom läkare, farmaceuter, lärare tillhör det som 

Freidson beskriver som fakultativ specialisering som kräver kunskap som nås genom “särskild 

träning” och specialistutbildning. Denna typ av arbete kräver sådan utbildning och 

yrkeskunnande som skiljer dem från arbetarklassen (Friedson 2001; 24). Många yrken kräver 

både allmän och praktisk kunskap i olika grader, dock är vissa yrkes arbetsuppgifter specifika 

till den grad att de begränsar andra yrken tillträde (Freidson 2001; 32). För att utöva yrke som 

farmaceut krävs legitimation som visar på att den som jobbar som farmaceut har den 

kompetens och lämplighet som krävs som även innebär att yrket är reglerat (socialstyrelsen 

2019).  Farmaceuter fick år 2000 legitimation som de måste ha för att utöva sitt yrke. 

Legitimeringen är ett sätt att värna om patientsäkerheten och innebär att de som utövar yrket 

har rätt kompetens (Sveriges farmaceuter). 

 

Freidson menar att den kunskap som en profession besitter är också det som ger den makten 

och att de som arbetar inom en viss profession kan sätta egen prägel på det yrkesområde där 

individen är verksam inom (Freidson 2001;57). Freidson beskriver professioner som 

idealtyper. Det konstanta i idealtypen av en profession utgörs av: 

 

● Allmänt eller officiellt erkända kunskaper som är grundade i abstrakta begrepp och 

teorier 

● En inom professionen framförhandlad arbetsdelning 

● Kontroll av arbetsmarknaden genom meritering och licensiering  

● Kontroll av utbildningen, som är kopplad till universiteten och skild från den vanliga 

arbetsmarknaden (Brante 2009; 23). 

 

 

 

Även Brante redogör för en dimension av professioners karakteristiska egenskaper. 
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Dessa utgör kognitiva och sociala aspekter som legitimeras av professionen, staten och 

samhället. De egenskaper som omger professioner innebär att de är organiserade i förbund 

som samlar medlemmarna och tillvaratar deras intressen. En profession har en etisk kod 

inskriven i stadgarna och det utmärkande draget hos professioner är att de själva kontrollerar 

sin arbetsfördelning. Professioner har även en hög grad av autonomi och kollegial 

organisering som förklaras utifrån de säregna kunskaper och färdigheter som är exklusivt och 

kan endast nyttjas av medlemmarna inom en viss profession. Professioner har en politisk 

avsats där staten ger rätten till en jurisdiktion som innebär att professionen strävar efter 

kunskaps och yrkesmonopol och omfattas av stängnings strategier. Dessa stängnings 

strategier handlar ofta om att tillträde till yrket baseras på kravet på en viss kompetens och 

utbildning. Professionella har genomgått en lång och specialiserad utbildning på akademisk 

nivå som avslutas med examination och licensiering (ibid s. 20). 

 

 

I moderna tider där det ofta förekommer platta hierarkier och multi task professioner kommer 

de som är auktoritära, d.v.s. chefer att omorganisera fördelningen av arbetsuppgifter där 

chefer och medarbetare kan utvärdera effektiviteten av de gemensamma ansträngningarna 

(Freidson 2001; 51).  Den fria marknaden ses som en flytande process där skiftande 

efterfrågan på varor och tjänster från konsumenter medför att de som erbjuder tjänsterna 

tävlar om att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan. Hur arbetet organiseras har en 

påverkan på både de som utför tjänsten, t ex försäljning av varor och för mottagaren som 

köper varorna, precis som i fallet av apotek. När vi talar om det dagliga arbetet kommer vi 

fram till hur arbetet organiseras och fördelas bland de anställda. Freidson menar att 

fördelningen av arbetet bland anställda vilar på en social gemenskap och är socialt reglerade 

(Freidson 201; 41). Relationerna mellan de anställda inom ett givet yrke är socialt reglerade 

och omges av normer och bör inte ses som ett resultat av de individuella interaktionerna eller 

det tekniska som omger arbetet (Freidson 2001;41).  
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6.1 Professionens organisering och autonomi  

 

Ett yrkes organisering vilar på formuleringen av en gemensam värdegrund som uttrycks i en 

yrkeskodex eller etiska regler (Biguet et al 2015; 22). De professionellas autonomi innebär att 

de yrkesverksamma bestämmer själva när det kommer fram till beslutsfattande och rätten att 

beskriva och värdera innehållet i yrkesrollens praktiska genomförande. Ibland talar man om 

professioners relativa autonomi som innebär att politiska och ekonomiska beslut kan påverka 

förutsättningarna för verksamheten.  I praktiken innebär det att autonomin är begränsad utav 

andra genom att villkor sätts för yrkesutövandet. Inom hälso- och sjukvård kan 

ersättningssystem och hänvisningsrutiner (remisser) vara exempel på begränsningar som kan 

leda till professionens relativa autonomi (Biguet et al 2015;23). 

 

Farmaceuters etiska regler formuleras av Sveriges farmaci förbund. Dessa regler utgör en 

grund för det vardagliga arbetet på apotek och formuleras i etiska riktlinjer;  

 

⭆ Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål.  

⭆Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och inneboende värde. 

⭆ Farmaceuten respekterar individens integritet.  

⭆ Farmaceutens ger var och en uppmärksamhet oavsett vem personen är.  

⭆ Farmaceuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt upprätthåller 

och utvecklar sin professionella kompetens till gagn för såväl enskilda individer som hälso- 

och sjukvården.  

⭆ Farmaceuten samverkar med kollegor, vårdpersonal och andra aktörer på 

läkemedelsmarknaden för att bota eller lindra ohälsa och för att främja hälsa 

 (Sveriges farmaceuter 2013;1) 

 

6.2 Kunskap och kompetens 

 

Den kunskap som omger en profession bygger på unika kunskaps- och kompetensområden 

som kan förmedlas enbart av den som tillhör professionen (Biguet et al 2015; 23). 

Det innebär också att lekmän inte har tillträde till kunskapsfältet kan heller inte förstå de 

kunskapssystemen fullt ut såsom de som ingår i professionen. Kompetens är ett sammansatt 

begrepp som omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (Biguet et al 2015;25) 



20 
 

Kompetens används i ett särskilt syfte och praktiska situationer. Förutom kunskap som bottnar 

i riktlinjer och regler skapar vissa professioner något som kallas icke reflekterande 

färdigheter. Detta förklaras av den praktiska kunskapen som används i vardagen och som sker 

på arbetsplatsen genom att lära sig att utföra saker på bestämda sätt och på så vis utvecklas 

kompetenser som så småningom blir till rutin (Brante et al 2015; 134). 

Generiska kompetenser inom hälso- och sjukvård är kunskaper om lagar och regler, etiskt och 

personcentrerat förhållningssätt och förmågan att samverka i team.  God apotekssed (good 

Pharmaceutical Practice, GPP) är en uppsättning av riktlinjer för farmaceuter och deras 

agerande i att möjliggöra så god läkemedelsanvändning som möjligt. Det är även en praktik 

som omger en ideologi av tankar och idéer om hur det farmaceutiska samhället bör vara. 

Enligt Carlsten & Castensson (2011; 63) är den goda apoteksseden “ett sätt att visa 

omvärlden att de krav som farmaceuterna ställer på sig själva gör att de förtjänar förtroende 

och professionell autonomi”.  

 

6.3 Arbetsinnehåll och arbetsfördelning 

 

Enligt Abbott fördelas arbetet inom rutinmässiga och icke rutinmässiga element. Dessa rutiner 

kan delas mellan professionella och paraprofessionella(Abbot 1988;125). Medan 

professionella har fullständig autonomi, har de paraprofessionella lägre grad av autonomi och 

är underordnade och begränsade av de som har professionell status(Abott 1988;76). 

Variationen av kunder medför också att arbetet fördelas beroende på vilket klientel man möter 

i arbetsvardagen. Arbetets flöde anpassas och behovet är situationsbaserat och kan variera 

från en kund till en annan (Abbott 1988; 123). 

 

Apoteken förmedlar en rad olika service och tjänster till allmänheten. Vad gäller de olika 

yrkesrollerna på apotek så urskiljs några väsentliga grupper. Receptarie och apotekare är 

samlingsnamnet på farmaceuter. Skillnaden mellan dessa är att receptarieutbildningen är en 

treårig utbildning utan krav på praktik medan apotekarutbildningen är femårig med krav på 

sex månaders praktik. I båda utbildningarna ingår undervisning i farmaci, kemi och 

biovetenskap. För apotekare krävs även fördjupad kunskap om läkemedlens sammansättning, 

funktion och användning. På apotek måste det även finnas en läkemedelsansvarig som ska 

vara apotekare eller annan med farmaceutisk utbildning. Läkemedelsansvariges kompetens 
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ska motsvara kravet på ansvaret som innebär att verksamheten bedrivs enligt lag och 

bestämmelser för försäljning och hantering av läkemedel (SOU 2008:4, 177-178). 

Arbetets fördelning mellan dessa yrkesgrupper sker på arbetsplatsen som ett naturligt inslag i 

arbetsvardagen. Genom den gemensamma ansträngningen åstadkommer de yrkesverksamma 

arbetssätt, rutiner och målsättningar för verksamhetsplanen. I apotekets fall innebär det att 

tillhandahålla varor och tjänster för allmänheten.  

6.4 Allmännytta och förtroende  

 

I Brante (2009;23) kan man läsa att de professionellas experttjänster förmedlas så att de ger 

ett uttryck av speciell betydelse för den allmänna nyttan. Siegrist tillägger att: “ regler och 

attityder gällande tillämpningen av denna kunskap, från formella procedurer till kollegialitet 

och en allmän orientering mot det gemensamma goda, är designade så att de förmedlar 

allmänt förtroende i hela det civila samhället” (Brante 2009; 23). Apotekets personal ska 

verka för kundens bästa och främja för säkerhet och trygghet vad gäller 

läkemedelsanvändning. En organisations överlevnad på en konkurrensutsatt marknad bygger 

till stor del på relationen till verksamhetens målgrupp. Kundförtroendet sätts på spel i de 

fallen då kundens upplevelser inte överensstämmer med dennes förväntningar. Abbott ger 

exempel på relationen mellan professionella och vårdkunder; 

“One factor that makes certain clients more attractive to professionals is their ability on the 

one hand to prediagnose their problems and on the other to understand their treatment in 

relatively professional terms” (Abbott 1988; 47). 

 

6.5 Val av teori   

 

Då farmaceuters yrkesroll står i fokus är teori om profession tillämplig i denna studie. De 

begrepp som används inom professionsteori är; professionalism, yrkeskunnig, 

arbetsfördelning, autonomi, yrkeskod, kontroll av marknaden genom ett legitimerat yrke. 

I denna studie används professionsteori som utgångspunkt och utifrån denna ämnar jag ta reda 

på hur farmaceutens yrke definieras som profession. Professionsteori beskriver faktorer för att 

skildra de typiska egenskaper som kännetecknar en profession. Dessa egenskaper kommer jag 

att använda för att beskriva farmaceuters yrke som en profession. För att ta reda hur 
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farmaceuters yrke utmärker sig som en profession kommer jag under intervjuförfarandet att 

ställa frågor om deras arbetsinnehåll, arbetsvillkor och låta dem beskriva sin arbetsvardag,  

Med avstamp från teori om profession kommer dessa begrepp att förklaras genom 

farmaceuters berättelse om deras arbete och beskriver vad som utmärker farmaceuters yrke 

som profession. Det empiriska underlaget tolkas utifrån professionsteori och återges i 

analysdelen genom en växelverkan mellan teori och empiri. 

 

 

7. Metod 

 

 

7.1 Kvalitativ metod 

 

Denna studie tar avstamp i den fenomenologiska forskningsinriktningen som beskrivs av 

Kvale & Brinkman (2015;44) som ett sätt där forskaren söker förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriver världen som den upplevs av intervjupersonens 

livsvärld. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att ta fram nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld. Den deskriptiva ansatsen ska uppmuntra 

intervjupersoner att så utförligt som möjligt berätta och beskriva upplevelser och känslor av 

sin verklighet (ibid s 46 ff). Rennstam och Wästerfors förklarar att den kvalitativa ansatsen 

ger forskaren möjlighet att förstå social interaktion och samhällsfenomen och vad det innebär 

i det sammanhang där de skapas. Vidare skriver Rennstam och Wästerfors att kvalitativa 

intervjuer målar upp livslängden så att individers agerande och åskådliggörs och blir 

begripligt(Rennstam & Wästerfors 2005;29). Syftet med den kvalitativa undersökningen är att 

få en beskrivning och förståelse för respondenternas verklighet som utspelar sig i det 

vardagliga arbetslivet. Detta empiriska underlag har genomförts med strukturerad 

intervjuform där syftet har varit att studera farmaceuters uppfattning av deras yrkesroll och 

arbetsinnehåll samt hur denna har förändrats sedan avregleringen av apoteksmarknaden.  

Intervjuguiden är utformat på ett sätt som ska kunna möjliggöra för respondenter att besvara 

frågor om deras arbete på apoteket innan avregleringen och hur det är att arbeta på apotek 

idag. Intervjufrågorna berör olika teman som belyser apotekens styrprocess, arbetssätt, 

arbetsinnehåll, användning av kunskap, arbetsfördelning samt allmännytta och 
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kundförtroende som omger yrkesrollen. Farmaceuterna beskriver och förklarar innehållet i sin 

profession och hur de ser på den egna professionen. Farmaceuterna berättar hur de arbetar 

idag samt gör skildringar och jämförelser mellan sitt arbete inom apoteket före och efter den 

statliga avregleringen. Dessa kvalitativa forskningsmetoder har använts genom att tolka 

intervjupersonernas livsvärld. Utifrån deras nyanserade berättelse har tolkning av deras 

livsvärld som farmaceuter tolkats i resultat och - analysdelen i denna studie. 

 

 

7.2 Tillvägagångssätt 

 

För att få en djupare insyn i apoteksbranschens förändring har intervjuer genomförts med 

några farmaceuter. Farmaceut är samlingsnamnet för apotekare och receptarier. I studien ingår 

fyra receptarier och två apotekare. Skillnaden mellan dessa är längden på utbildningen där 

apotekarprogrammet är fem år med möjlighet till fördjupning och receptarieprogrammet 3 år 

(sverigesfarmaceuter uå). I studien återfinns apotekare och receptarier varav två av dessa har 

även tidigare i sitt yrkesliv arbetat som apotekschefer/ områdeschefer. Intervjupersonerna har 

arbetat mer än sex år på apotek varav de flesta även arbetat på Apoteket innan avregleringen. I 

studien ingår sex intervjupersoner, varav fem kvinnor och en man. Idag arbetar fem av de sex 

intervjuade inom de privata apoteken och en inom det statligt ägda apoteket. Tre 

intervjupersoner är pensionärer som arbetar deltid på apotek. För att få åtkomst till fältet tog 

jag kontakt med några apotekschefer inom Växjös närområde. De flesta sade att de under 

sommartiden inte hade tid för intervjuer, vilket var ett problem eftersom dessa var viktiga för 

studiens empiriska undersökning. En första kontakt togs per telefon med apotekscheferna bad 

jag dem att skicka en förfrågan till de som har varit anställda tio år eller mer. Detta gjordes för 

att det är av vikt att intervjua personer som har arbetat innan och efter avregleringen. De som 

arbetat vid tiden före och efter avregleringen kan bidra med ett retrospektivt perspektiv samt 

jämföra då och nu och likaså bidra till förståelsen av förändringarna inom apoteksbranschen, 

dess organisation och yrkesroller. Respondenterna som är pensionärer och arbetat länge inom 

branschen besatt mer kunskap än de andra vad gäller omorganiseringen.  Studien 

genomfördes på fyra olika apotek i Växjös närområde.  Jag bad en av cheferna hjälpa mig att 

få kontakt med några farmaceuter som arbetat länge inom yrket, eftersom tidsperspektivet 

skulle bli en viktig del i att studera hur farmaceuters yrke har förändrats över tid.  Jag besökte 

flera apotekskedjor och kunde boka tid med några farmaceuter vid besökstillfället. För att 
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kunna genomföra empirin försökte jag uppmuntra personalen genom att begränsa 

tidsåtgången för intervjuerna genom att framföra att intervjuerna inte skulle ta lång tid. 

Eftersom de flesta intervjuer skedde på farmaceuternas fritid förutom en som hölls på 

arbetsplatsen kunde intervjutillfällen hållas mellan 30 minuter upp till två timmar. För att i 

rimligaste mån säkerställa att informationen inte skulle gå förlorad användes 

bandinspelningar. På detta vis kunde jag studera innehållet vid upprepade tillfällen som 

därefter analyserades upprepade gånger. Under intervjutillfället presenterades varje fråga och 

en kortare förklaring om deras innebörd. Intervjufrågornas utformning baseras på åtanke om 

att undvika ledande frågor och undvika dubbeltydiga formuleringar. Under intervjun fick 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar samt återkoppla till tidigare frågeställningar. 

 

7.3 Avgränsning 

 

På Apoteket finns det olika yrkesgrupper. Inom apoteket arbetar apoteksassistenter, 

apotekstekniker, farmaceuter, apotekschefer (Malmstig 2013;8–10). I denna studie görs en 

avgränsning i att endast omfatta farmaceuters profession. Farmaceuter är den största 

yrkesgruppen på Apoteket och för att kunna bedriva apoteksverksamhet måste alltid en 

farmaceut finnas på plats vilket är reglerat i lag.  Lag (2009:366) om handel med läkemedel 2 

kap. 6 §. Detta innebär att studien omfattar endast farmaceuters profession och inte någon av 

de andra yrkesgrupper som förekommer på apotek (Läkemedelsverket). I denna studie ingår 

farmaceuter från de större apotekskedjorna: Apoteket Hjärtat, Apoteket Kronan, Lloyds 

Apotek och Apoteket AB som är statligt ägd.  

7.4 Etik 

 
Vid utförandet av en studie gäller det att ha vissa etiska principer i åtanke. Creswell skriver att 

följande etiska principer bör beaktas vid insamlande av data: 

● Intervjupersoner måste samtycka till att vara med i studien. Intervjupersonerna 

tillfrågades om att delta via mail som skickades ut. Därefter kontaktades de per telefon 

för att bestämma hur intervjun skulle utföras.  

● Forskarens identifikation innebär att jag som forskare presenterar mig och identifierar 

min institution som är Linnéuniversitetet.  

● Beskriva syftet med denna studie och vad medverkan skulle kunna bidra med vilket 

har gjorts genom det inledande mailet samt under början på intervjun. I denna 
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förklarades att syftet med studien är att ta reda på hur apotekets avreglering har skett 

och hur denna avreglering har påverkat farmaceuters yrkesroll.  

● Information ges till deltagarna om att det som sägs i intervju är konfidentiellt. För att i 

möjligaste mån trygga deltagarna anonymitet har deras namn kodats om till fiktiva 

namn.  

● Under intervjuns gång har deltagarna försäkrats om att man kan avbryta när som helst. 

För att kunna ställa ytterligare frågor och kompletteringar har deltagarnas namn, 

telefonnummer och e-postadresser sparats (Creswell 2014; 93 ff).  

      De ovanstående etiska principerna kommer att framföras inför och under intervjuernas 

gång för alla deltagande intervjupersoner. Efter att ha redogjort för de etiska principerna 

hade ingen av intervjupersonerna invändningar. 

 

 

8. Resultat av forskningsunderlag 

 

I följande avsnitt redogörs för intervjumaterialet där respondenterna har svarat på frågor om 

den förändring som har skett på apoteken före och efter avregleringen. I nästa avsnitt kommer 

svaren att tolkas och analyseras utifrån och i relation till teori om professioner. Resultaten av 

det insamlade intervjumaterialet presenteras i temarubriker som i början tar upp 

privatiseringen av apoteksbranschen samt förändringen i apotekens styrform och därefter 

ordnas efter samma tema som i professionsteori; kunskap och kompetens, arbetsinnehåll och 

arbetsfördelning, allmännytta och förtroende. Avslutningsvis förs en diskussion om 

apoteksbranschen i framtiden. 

 

 

 

8.1 Privatisering av apoteksbranschen 

 
Respondenterna i denna studie tolkar och värderar utifrån eget perspektiv monopolets 

avreglering när det kommer till organisationsförändringen första fas. De berättar att ledningen 

och de fackliga representanterna höll i gruppmöten där information om avregleringen 

framfördes. Personalen har även fått information via andra kanaler såsom informationsblad, 



26 
 

mail och dylikt. De flesta respondenter upplever att de har förberetts på en förändring och att 

information har delgivits på ett adekvat sätt. De som har tidigare arbetat som chefer har haft 

lättare tillgång till information om förändringarna som skulle ske inom Apoteket AB som 

uttrycks av Stefan som tidigare arbetade som apotekschef och Beatrice som tidigare var 

områdeschef. Matilda och Teresa har under den initiala fasen arbetat i Norge och kunde inte 

redogöra i detalj om avregleringens första fas. 

 

”Det fanns många möten och vi fick information på olika sätt. Den här 

avregleringen har man pratat om i 20 års tid innan det faktiskt sjösattes.” 

(Stefan) 

 

”Som chef fick jag en hel information, av andra chefer och ledningen. Ja jag 

skulle säga att de flesta, inte bara vi chefer men även anställda fick god 

information om hur förändringen skulle bli.” (Beatrice) 

 

       

”Jag var i Norge i skarven vid förändringen. Så jag kan inte riktigt berätta i 

detalj vad som hände. Men visst när jag kom tillbaka och började jobba i 

Sverige på apoteket så fick jag höra av kollegor som återberättade händelserna 

kring förändringen.” (Matilda) 

 

8.2 Styrprocesser på apotek 

 

Respondenterna förklarar och beskriver innebörden i prissättning av läkemedel. Sjukvården 

ansvarar för prissättningen och landstingen har ansvar för läkemedelskostnader. Eftersom 

kostnaden för läkemedel länge har ökat så har det blivit viktigt att göra en förändring. 

Respondenterna svarar att denna organisationsförändring inom apoteken berodde till stor del 

på idéen om att läkemedelskostnaderna bör sänkas.  

 

Innan avregleringen fanns en styrning där apotekschefen höll i morgonmöten där driften av 

verksamheten var i fokus. Tidigare fanns en relation med fackliga representanter och god 

information om verksamhetens styrning. Intervjupersoner talar om hur verksamheten bör 
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styras och regleras har ändrat skepnad där man idag snarare talar i termer om ekonomi och 

försäljning.  Farmaceuterna upplever en skiftning i styrningen där man inte ser apotekets 

ledning som det primära beslutsorganet utan snarare ekonomer och marknadsförares 

inflytande. Utifrån ett synsätt där försäljning står i fokus ska farmaceuten skylta apoteket 

liknande som i en butik, lyfta fram kampanjer och erbjudanden för att skapa merförsäljning. 

Vissa av respondenterna uttrycker att det finns en acceptans och förståelse att 

försäljningssiffror och statistik ligger i fokus, då det är en naturlig utveckling av den rådande 

apoteksmarknaden där olika aktörer konkurrerar med varandra. Vissa anser dock att de känner 

sig stressade över att sälja detaljhandelsvaror. Kostnaden för läkemedel är densamma på varje 

apotek inom alla kedjor. Däremot råder fri prissättning på egenvårdsprodukter där apoteken 

kan annonsera “ Ta tre betala för två 

 

 “Förskjutning mot att sälja, men det är en personlig upplevelse.  

                        Jag upplever inte att man inte ska informera och bara sälja.  

  Alla jobbar mot samma mål. Sälja vill man göra, men en kund ska känna sig 

nöjd “(Stefan) 

  

”Kedjorna triggar varandra, en börjar med något och de andra tar efter, annars är 

man inte kvar på marknaden. Kedjorna har också skämt bort kunder med 

kötiderna, de har vant sig vid att det ska gå fort. Det kommer att ta tid att 

förändra.” (Terese) 

 

8.3 Användning av kunskap och kompetens 

 

Farmaceuterna beskriver sin utbildning där de förklarar att innehållet i den omfattar 

läkemedelslära, kemi, kognaci, farmakologi och farmakognosi. Intervjupersonernas 

utbildningar omfattar 3 - 5 åriga utbildningar som apotekare eller receptarie. Samlingsnamnet 

för dessa utbildningar är farmaceut. Farmaceuterna anger att de upplever att deras utbildning 

motsvarar yrkesrollen men i takt med att verksamheten inom apotek har förändrats borde även 

utbildningen motsvara verkligheten, det vill säga att utbildningsinnehållet borde anpassas till 

det verkligt förekommande arbetsinnehållet. De farmaceuter som gick sin utbildning på 70 
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och 80- talet talar om att man i sitt arbete har större användning av läkemedelshantering än 

t.ex. kemi som beskrivet av Stefan som studerade på 70- talet. 

  

”I min utbildning var det mycket kemi, mer än vad man behöver i förhållandevis 

till det faktiska arbetet” (Stefan)                                                                  

     

      

  

Även Matilda som utbildade sig på 2000- talet berättar att hon önskar att man fick djupare 

utbildning i farmaci och om läkemedelsgrupper som hon anser är detta är de främsta 

arbetsuppgifterna som hanteras på apotek. 

  

“Det bör vara mer farmaci, att man kan lära sig mer på djupet av läkemedelslära 

och läkemedelsgrupper, tror att man gör det mer idag.” (Matilda)                                 
                                         

 

De anställda på apoteket har olika yrkesroller. Det finns apotekstekniker som assisterar 

farmaceuterna genom att ta fram recept och rådgör kunder med egenvårdsprodukter. För att 

kunna rådgöra kunder vid försäljning av egenvårdsprodukter krävs att apotekstekniker går en 

ettårig utbildning. Läkemedelsansvarig på varje apotek håller reda på kvalitén på produkter 

och tjänster, varornas hållbarhet, kvalitetssäkring samt kundinteraktioner. Farmaceuter arbetar 

med att expediera läkemedel och apotekschef har det övergripande ansvaret för apotekets 

drift. En vanlig vecka på apoteket arbetar farmaceuter med administration, plockar och 

sorterar inkomna varor och gör reklamationer. Farmaceuter skriver licenser på läkemedel som 

en läkare har utfärdat en remiss för och gör därefter beställning. Farmaceuter ska hålla 

ordning på inventarier på lager vilket innebär att se till att det finns de varor på apoteket som 

Landstinget har angivet ska lagerhållas.  

 

”En vanlig arbetsdag innebär att ta hand om kunder. Vi kontrollerar hållbarhet 

och inventeringar. Vi korrigerar lagersaldo, svinn. Vi kontrollerar och sköter 

beställningar till kunder.” (Matilda) 
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Varje medarbetare på apoteket har utifrån sin egen yrkesroll ett ansvarsområde. Det mest 

framträdande och unika för professioner är att deras status och jurisdiktion inom arbetsfältet 

handlar om att de genom sin specifika utbildning utesluter lekmän från tillträde till yrket. 

Farmaceuternas stängningsstrategier såsom beskrivet av Brante (2009) finns utformat i etiska 

principer. Farmaceuterna etiska riktlinjer anger att de ska ha individens välbefinnande och 

hälsa som främsta mål, bevara kunders integritet och förmedla korrekt information utifrån 

yrkesrollens kunskap och kompetens. 

 

”Som farmaceut måste jag tänka på att vara professionell och följa etiska regler. 

Det innebär att jag inte kan lägga personliga åsikter eller värderingar då jag 

möter kunden.” (Matilda) 

      

       

 

Apotekets personal uttrycker att informationsflödet mellan kollegor är av stor vikt för att klara 

de komplexa och omfattande arbetsuppgifter som finns på apotek. Att expediera läkemedel 

som farmaceutens huvudsakliga arbetsuppgift är detsamma genom tiderna. Endast 

farmaceuten kan expediera läkemedel till kunden. En apotekstekniker får förbereda ett recept 

men kan varken informera, rådgöra eller dela ut läkemedel. Farmaceuterna påtalar att det är i 

samtal med kunden som de nyttjar sin kompetens och det är i interaktionen mellan 

farmaceuten och kunden som farmaceuter kan lära sig av kunden och lära ut till kunden. Det 

innebär att delge information om läkemedelshantering till kunden. Den rutinmässiga praktiska 

förmedlingen av information utgör basen för farmaceutisk kompetens som sker i samtalet 

mellan farmaceuten och kunden. 

                    

                                                               

”Jag möter kunderna i disken, gör iordning ett recept och ger den information 

som behövs för att kunden ska använda sin medicin på rätt sätt.” (Beatrice) 

 

De farmaceuter som har jobbat mer än trettio år i yrket berättar att de stod bakom disken och 

kunden kom fram till dem med ett handskrivet recept från läkaren. Farmaceuter förberedde 

receptet och gav denna till kunden. Ibland lämnade kunden in ett recept och var tvungen att 

återkomma senare då medicinen har gjorts i ordning. Detta kunde bero på att läkemedlet 

tillverkades eller gjordes i ordning på apoteket i samband med att receptet lämnats. Om 
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kunden hade frågor om sitt läkemedel fick de vända sig till den läkare som utfärdat receptet. 

Som farmaceut fick man inte rådgöra eller informera kunden om de läkemedel eller varor som 

kunden hämtade ut på apoteket. Detta kom att ändras senare och rådgivning för att trygga och 

säkerställa kundens läkemedelsanvändning blev allt mer vanligt på 2000- talet.  

  

“När jag började tillverkade vi mycket barnsalvor, hostmedicin, piller och   

cokter. Tidigare skrev man recept på maskiner. Idag är allt annorlunda.” 

(Beatrice) 

 

 

Även Marianne uttrycker att arbetsuppgifterna var annorlunda då hon var nyutexaminerad på 

70- talet. 

  

“I början gjorde gjorde vi cockter, piller och räknade priset på läkemedel och 

varor. Kunden fick lämna in sitt recept och sen komma tillbaka för att hämta 

sina läkemedel. Ibland kunde man inte ens läsa läkarens handstil men det lärde 

man sig efterhand.” (Marianne) 

  

8.4 Arbetssätt och arbetsinnehåll  

 

Vissa tekniska informationskanaler har medfört att rutiner följs upp på ett annat sätt nu 

jämfört med under monopoltiden. På apoteket finns idag en annan typ av datorstöd som 

respondenterna uttrycker förenklar deras arbetsvardag. I datorstödet har de anställda tillgång 

till samlad information som behövs för att kunna utföra olika slags arbetsuppgifter. Rutiner 

och arbetssätt samlas i det interna datorstödet där varje anställd utifrån sin egen yrkesroll ska 

ta del av information, läsa och därefter signera som ett sätt att betrygga att informationen har 

delgivits till den som det berör. Apotekschefen följer upp att varje medarbetare har fått 

information om nya rutiner vilket därefter dokumenteras för varje enskild yrkeskategori. 

 

“I huvudsak oberoende vilket apotek man arbetar på så har vi skyldigheter 

gentemot lagar och förordningar att agera på samma sätt. Där har vi rutiner och 

instruktioner. Hur vi expedierar ett recept, det finns styrdokument till varje 
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enskild sak som vi gör på apoteket. Beroende på vilken befattning man har så 

ska man kunna det som berör den egna yrkesrollen. Detta dokumenteras så att 

chefen har kontroll över att de anställda har läst de rutinerna som finns, som 

omger själva yrkesrollen.”  (Beatrice)                                                                                                                             

 

 

I och med att recepten förmedlas via läkare genom elektroniska recept så blir hanteringen av 

läkemedel lättare att hantera av farmaceuten samt att en bredare översikt utav kundens 

läkemedel redovisas. Det finns även ett EES program, ett nytt elektronisk expertstöd där 

farmaceuten kan få analys av läkemedel men Terese upplever att farmaceuterna inte använder 

EES programmet i den utsträckning som hon anser bör användas. 

  

“Jag önskar att man ska använda verktyget EES, elektroniskt expertstöd där man 

får en analys av kundens läkemedel. Det är snabbt smidigt och säkert. Vi kanske 

inte vågar använda det för att vi är ovana och har svårt att tolka det. 

Det kommer att ta tid men får inte bromsas, det finns fördelar för farmaceuter 

och patienter. “ (Terese)                                                                                

                            

8.5 Förändringar i farmaceuters yrkesroll och arbetsvardag 

  

Farmaceuterna i denna studie återger sin syn på arbetsfördelningen på apoteket. De förklarar 

att alla arbetsuppgifter delas utifrån den yrkesbenämning som omfattar varje enskild yrkesroll. 

Även om det finns en fördelning mellan personalen utifrån ansvarsområden så är den 

gemensamma ansatsen att man hjälps åt där behovet finns. Särskilt då det uppstår 

personalbrist en given dag så kan lika väl apotekschefen expediera kunder på samma sätt som 

farmaceuten.  

 

Farmaceutens roll har förtydligats mer idag då de är skyldiga att fråga kunden om dennes 

behov. En viktig del i arbetet är att rådgöra och kommunicera med kunden. Farmaceuten ska 

ge information om varor, särskilt kring läkemedel. Detta är en stor förändring berättar de 

respondenter som har arbetat länge på apoteket. Mötet med kunden baseras på en diskussion 

där farmaceuten informerar, rådgör med kunden och ställer frågor för att ta tillvara på 
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kundens behov.  En påtaglig skillnad från att arbeta på Apoteket AB innan avregleringen är 

att kundtrycket har minskat. Detta har skett genom att apoteken har infört en begränsning på 

den tiden som farmaceuten har till förfogande i mötet med kunden. Även om köbildningen 

inte är lika lång i jämförelse innan avregleringen upplevs arbetsbördan relativt hög. 

Anledningen till detta är en ständig påpassning av kunder som ska ha fått hjälp utav 

apotekspersonalen inom fem minuter. Detta visar sig dock ibland vara en stressfaktor 

upplever personalen eftersom vissa kunder kräver längre tid beroende på vilket behov de har.   

  

“Vissa kunder behöver en minut, vissa 30 sekunder och andra 20 minuter. Vissa 

behöver noll produkter och andra 10 för sitt besvär. Det går inte att sätta siffror 

på sånt. Samma sak att sälja. Vi behöver hitta kundens behov. “ (Terese) 

 

 

På apoteken förmedlas farmaceutens autonomi i form av den specifika kunskapen om 

läkemedel, dess sammansättning och funktion.  Ett hinder för detta inom hälso-och 

sjukvården kan vara hänvisningsrutiner (remisser). Farmaceuterna beskriver situationer där 

läkaren har föreskrivit ett recept som farmaceuten anser inte passar kunden. I det fallet att 

farmaceuten misstänker att läkemedlet är olämpligt för kunden kan farmaceuten ta kontakt 

med läkaren och rådgöra. Alla respondenter svarar att det är viktigt att kontrollera läkemedel 

för att säkerställa kundens trygga användning av läkemedel. Men detta kommunikationssätt 

visar sig ibland vara vanskligt eftersom det kan tolkas som att farmaceuten ifrågasätter 

läkarens kunskaper. Terese anser att det är farmaceutens skyldighet att rådgöra med 

förskrivande läkare men att det är viktigt att det sker i åtanke på individens bästa och i samråd 

med läkare. Samtidigt är det viktigt att det sköts på ett respektabelt sätt med en god dialog 

utan att inskränka på varandras professionella kompetens. Terese har ibland upptäckt att 

samråd med läkare i vissa fall undviks eftersom det kan uppstå en rädsla att “trampa någon på 

fötterna”. Farmaceuterna i denna studie talar om att förändringarna inom apoteksbranschen 

har skapat en plattare organisationsform. De jämför med apoteket innan avregleringen och 

beskriver att den tidigare centraliserade och statligt styrda organisationen hade en inverkan på 

deras vardagliga arbete ur flera aspekter. Kristine nämner att närheten och kontakten med 

cheferna innan avregleringen var besvärlig eftersom de ofta satt på ett kontor någon 

annanstans i byggnaden och var inte på ”golvet” lika mycket som de anställda. 
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“Chefen satt oftast på sitt kontor, vi såg knappt dom, kanske inte mer än då det 

var personalmöte, utbildningar och liknande”( Kristine) 

 

Tiden före avregleringen var möjligheten att påverka sina arbetstider som var nästintill 

omöjliga, eftersom arbetstiderna inte varierade mellan apoteken. Ur annan synvinkel hade de 

anställda inte möjlighet att byta jobb, mer än att förflytta sig till ett annat apotek, där 

skillnaden skulle bli tämligen liten eftersom en förflyttning endast skulle innebära att komma 

till samma arbetsgivare.  I apoteksbranschen idag finns det möjlighet att välja arbetsgivare 

och därmed även påverka sina arbetstider och löner. Det finns apotek som endast har något 

längre öppethållning än innan avregleringen som kanske innebär en timma extra arbetstid och 

exempelvis lediga söndagar. Det finns även de Apotek som har sena öppettider, även 

söndagar. Öppettiderna beror ofta på apotekets placering. Om apoteket ligger nära en 

vårdcentral innebär det ofta att man har öppet lika länge som vårdcentralen. Däremot om 

apoteket ligger i nära anslutning till stora butiker eller handelscentrum kan öppettiderna bli 

längre. Respondenterna svarar att valet av arbetsplats kan bero på den egna privata 

situationen. 

 

 

 

Närheten till apotekschefen upplevs vara bättre idag eftersom chefen är mer tillgänglig då den 

arbetar på “golvet” ofta tillsammans med övriga personalen, särskilt då det förekommer 

personalbrist. För farmaceuterna innebär det att informationsflödet, samarbetet och 

möjligheten att nå chefen för att skapa kommunikation och dialog är enklare idag än innan 

avregleringen. Kristine berättar att cheferna innan avregleringen var ofta på sina kontor och 

hade inte särskilt mycket varken kommunikation eller samarbete med sina medarbetare.  

 

                                         

Apoteket har genomfört en stor omorganisering år 2009. Respondenterna berättar om två 

olika förändringar som har skett på apoteksmarknaden. Det ena handlar om avregleringen av 

monopolet där apoteksmarknaden blev en fri marknad där andra aktörer fick möjlighet att 

driva apotek. Det öppnades fler apotek med längre öppettider och tillgängligheten blev större 

för kunder. Dessutom tillfördes internettjänster som kunder kan använda även utanför 

apotekets öppettider. Den andra förändringen kallas för Generika reformen som innebär att 
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Landstingen reglerar kostnaden för läkemedel genom att erbjuda alternativa läkemedel. I 

praktiken handlar det om att apoteken erbjuder liknande läkemedel med samma aktiva 

innehåll men kostnaden för denna är lägre. Syftet med detta är att ytterligare öka 

priskonkurrensen samt hålla läkemedelskostnaderna nere. Till följd av detta måste 

farmaceuten vid varje kundbesök fråga kunden om byte till något annat läkemedel. Denna till 

synes goda reform skulle innebära lägre kostnader för apoteken och kunderna men 

respondenterna svarar att de har blivit ålagda ännu en arbetsuppgift. Likaså kan 

kundbemötandet i vissa fall bli försvårat vid det fall som kunden har en stark önskan om 

använda den medicin eller vara som de använt länge och känner till. Farmaceuten hamnar i en 

situation där de måste förklara de olika läkemedlens innehåll och övertyga kunden om att 

läkemedlet är detsamma som något som kunden använt tidigare.  

  

“Vi har fått en Generika reform som innebär att vi ska erbjuda kunden den 

billigaste varan. Det blir att kunden tittar på det med en viss skepsis. 

Kundförtroendet kan man gå miste om. Några vill inte byta, några tror mer på 

sin doktor och ibland tror jag att kunder tror att man är bara kassapersonal som 

vet lite om läkemedel men att vi inte har högre utbildningar. Det finns en 

misstänksamhet från kunden med att byta läkemedel, många vill ha originalet.”  

(Kristine)                                                                                                          

                                            

De förändringar som har skett i farmaceuters yrkesroll innebär ett tydligare förhållningssätt 

gentemot kunden. Det är desto mer viktigt idag att man hälsar och välkomnar så fort en kund 

har kommit till apoteket och säger hejdå med en artighetsfras då kunden lämnar apoteket. 

Respondenterna uttrycker att detta är viktigt för att kunden ska uppleva att de har fått ett gott 

bemötande samtidigt som det finns en medvetenhet och antagande om att detta 

förhållningssätt kan bidra till återkommande kunder. 

  

“Vi involverar kunden mycket mer. Innan omregleringen var vi en bit på väg. 

När omregleringen var klar så involverades kunden mer. Vi blev plötsligt många 

aktörer och trevligare med kunden. Vi möter kunder på ett annat sätt. 

Välkomnar och säger hej. Man kan tänka såhär; kunden går inte tillbaka 

någonstans där man inte blir sedd. Den som blir sedd och välkomnad stannar 

kvar längre.” (Beatrice) 
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Däremot uttrycker Kristine att detta förhållningssätt ofta känns onaturligt och konstlat. För 

Kristine framträder en känsla av att anta en roll som en skådespelare genom att hälsa och 

prata med kunden på ett sätt som hon inte är van vid. Kristine berättar om mystery shoppers 

som besöker apoteket en gång per månad. En mystery shopper uppger sig vara en kund och 

gör undersökningar för att ta reda på om information har getts vad gäller läkemedel, 

kundbemötande, samtal och rådgivning. Denna undersökning görs utifrån en lista som anges i 

poäng och procentsats. Allt under 70 % av poängen innebär att apoteket inte har uppfyllt de 

mål man har satt upp för det generella kundbemötandet. 

  

“Det blir så obstinat att välkomna hela tiden, det känns inte naturligt, man blir 

som en skådespelare och antar en roll. Jag vill kunna lägga upp samtalet på mitt 

sätt. “ (Kristine)                                                                                                                                                                  

                   

Farmaceuters arbetsvardag har förändrats efter avregleringen av det statliga monopolet. 

Majoriteten av farmaceuterna upplever att apotekens tillgänglighet och öppettider är bra för 

kunder. En positiv effekt av avregleringen är att farmaceuter har större möjlighet idag att byta 

till annan apotekskedja och på så vis ha mer egen kontroll över valet av arbetsplats och 

arbetstider. 

  

Informationen som farmaceuten får för att tillgodogöra sig sina arbetsuppgifter verkar vara av 

olika åsikter bland intervjupersonerna. De respondenter som är pensionärer kan av naturliga 

skäl inte få likadan information om det som sker på sin arbetsplats då de arbetar deltid och 

ofta inte deltar på möten. De uttrycker däremot att de får information av kollegor och chef 

samt har lika stort ansvar att ta del av nya rutiner såsom deras kollegor som arbetar heltid. De 

medarbetare som arbetar heltid upplever att de får information främst via datorstödet. Matilda 

berättar att det finns en kompetensdatabas där personalen får vidareutbildning i material och 

produkter från leverantören. I denna kompetensdatabas kan apotekspersonalen göra olika 

tester, allt från grundutbildning till egenvårdsprodukter. När det kommer till mer omfattande 

utbildningar på arbetsplatsen berättar flera respondenter att man inte har tillgång till det idag, 

det är oftast förekommande i samband med nya rutiner som förmedlas via datorstödet. Innan 

avregleringen var det förekommande med interna utbildningar sådana som pågick en halv 

eller heldag. 
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“Det finns viss kompetensutveckling. Vi läser vissa saker under året, men det 

kan vara små insatser anser jag. Det kan handla om egenvårdsprodukter och 

olika tema. T.ex. om en ny solprodukt. Det är sparsamt med utbildning, men det 

är för att man inte hinner. Förut kanske var man iväg en hel dag på utbildning, 

idag kanske ett par timmar.” (Kristine) 

 

                                                                                                                                                                       

Anledningen till att apotekspersonalen inte har möjlighet att tillskansa sig mer omfattande 

utbildningar internt beror ofta på personalbrist. Under monopoltiden fanns det mer personal 

på plats och Apoteket kunde fritt disponera över personal. Om det fanns brist på personal på 

ett apotek kunde personalen arbeta kortare eller längre tid på ett annat arbetsställe. 

Efter avregleringen har personalstyrkan minskat och personalförflyttningar kan ske endast 

inom den egna apotekskedjan. På de flesta apoteken arbetar pensionärer upp till 50% av en 

heltidstjänst. Å ena sidan beror det på farmaceuternas starka anknytning till yrket men å andra 

sidan beror det på personalbristen. De respondenter som är pensionärer berättar att yrket har 

blivit som en del av deras identitet och de arbetar gärna så länge de orkar och själva kan 

påverka vilken sysselsättningsgrad de utför på arbetet. Respondenterna vittnar om att 

pensionsavgångar och att tillgång på antal nyutexaminerade farmaceuter inte möter det behov 

som finns runt om apoteken, detta är en utmaning generellt sett inom alla apotekskedjor. 

 

“När jag började arbeta i Halmstad var vi 29 personer som jobbade på apoteket, 

sen minskades det l9 anställda. Det är snålt med personalbemanningen, det finns 

inte mycket marginal. Det är som att alltid leva i ett akutläge. Känslan är att det 

har blivit tajtare.” (Kristine) 

                                                                                                                                                                         

Terese önskar att det fanns ett bättre samarbete med sjukvården. Hon menar att vården borde 

skapa möjligheter för dialog mellan farmaceuter och läkare kring patienters behov och 

läkemedelshantering genom gemensamma utbildningar. Denna samverkan skulle vara 

gynnsamt för dem som möter läkare och farmaceuter. På så vis skulle denna kommunikation 

vara till nytta för de kunder som kommer till apoteket. 

 

“Det vore bättre om man kunde fått bättre samverkan med sjukvården, det hade 

blivit smidigare. Det ska vara lätt att samarbeta, t.ex. hålla i gemensamma 
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utbildningar. Så att vi är samspelta. Skapa kontakt så att det blir 

kompetensutveckling åt båda håll.” (Terese) 

 

 

Trots att det finns färre anställda per apotek upplever alla respondenter att kundströmmen är 

mindre idag än under monopoltiden. Skillnad i antal kunder per dag är annorlunda idag än i 

jämförelse med tiden före avregleringen. Farmaceuterna beskriver en känsla av en ständig 

ström av kunder som var obeveklig och arbetsbelastningen var högre. Matilda och Terese 

arbetade i Norge under den tiden då monopolet avvecklades. De båda uttrycker att 

anledningen till detta berodde på den stora arbetsbelastningen och påfrestning av antal kunder 

som dagligen kom till apoteket. Matilda beskrev även att anställningarna på grund av 

anställningsstopp ofta övergick till vikariat och fick sedan gå över till annat vikariat på annat 

apotek då det tidigare vikariatet avslutades. 

  

“Det var ett anställningsstopp vilket kunde vara märkligt eftersom kötiderna 

ändå var längre. Det kanske fanns tre personer på mammaledighet men ersattes 

av bara en person. För att få en fast anställning fick man flytta på sig. Man 

kände sig styrd och kunde inte välja sin arbetsplats på samma sätt.”  (Matilda) 

                                                                                                                                                                          

                                           

“I Norge var det mer fritt och man fick mer erfarenhet som apotekare. Jag kunde 

till och med skriva ett engångsrecept vid behov om kunden hade haft medicinen 

länge. Kötiderna var i jämförelse med i Sverige mycket lägre.” (Terese) 

                                                                                                                                                              

  

I frågan om den professionella etiken får stå tillbaka till förmån för en kommersiell yrkesroll 

svarar majoriteten av respondenterna att det professionella alltid står i fokus. Farmaceuterna 

har främst kundernas bästa i åtanke och det är viktigt för dem att kunden har blivit väl bemött 

och omhändertagen. Det finns dock en medvetenhet om att försäljning är en viktig aspekt i 

deras yrkesroll. För att kunna vara ett vinstdrivande företag och ha möjligheten att konkurrera 

med andra aktörer måste farmaceuten i de flesta lägen under sin arbetsvardag ha i åtanke att 

bidra till merförsäljning. Respondenterna svarar att merförsäljningen är utifrån kundens behov 

och sker i samråd med kunden. Terese som har arbetat inom olika apotekskedjor och utför 
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vissa utbildningsinsatser har uppmärksammat att merförsäljningen har en baksida. Hon 

uttrycker att fokus på merförsäljningen av egenvårdsprodukter bidrar till ett perspektiv där 

fördelarna med försäljning undantas fokus från ett öppet klimat där samtal och diskussion 

borde vara det primära förhållningssättet gentemot kunden. Hon kallar det omtanke 

försäljning där farmaceuten bör ställa öppna frågor och diskutera med kunden om dennes 

behov. 

“Vi är duktigare på att ställa de viktiga frågorna i egenvården. 

På receptsidan har det blivit per automatik, att det ska det gå snabbt så att 

kunden inte ska behöva vänta, men det går emot vår legitimation, vi måste göra 

jobbet fullt ut. Har vi ett bra bemötande mot kunden så löser sig allt annat med 

försäljningen. Jag kallar det omtanke försäljning. Vi ska inte sälja bara för att 

sälja utan hitta kundens behov. Kunden vet inte vad den behöver men det vet vi, 

så vi måste ställa frågorna. Vi ska fortfarande koncentrera oss på det apotek är 

till för: läkemedelshantering, rådgivning, farmaci helt enkelt. Jag är i första hand 

intresserad av vår profession, av patienten.”  (Terese)                          

    

                                                                                                                                                                          

                                           

Vidare uttrycker Terese att hennes upplevelse utifrån att ha arbetat på olika apotekskedjor är 

att farmaceuter inte ställer tillräckligt många frågor i samtal med kunden. Hon poängterar att 

samtal med kunden ligger i linje med det professionella bemötandet och förhållningssättet. 

Även om detta förhållningssätt kan innebära att ett kundmöte tar längre tid så är det av stor 

vikt för att farmaceuten ska kunna säkerställa att kunden har fått den hjälp de behöver. Detta 

eftersom farmaceutens skyldighet vilar på att kunden har fått god information och råd om hur 

de ska använda alla produkter som är tillgängliga, både egenvårdsprodukter och läkemedel. 

  

“Visst är vi professionella men det är inte tillräckligt. Ibland hade vi kunnat 

ersättas av en robot. Enligt lagen så ska vi ha säkerställt att kunden har koll på 

sina läkemedel, hur de används och hur vår interaktion har varit. Vi är 

professionella, vi gör det vi ska men på grund av sälj och kötiderna har vi glömt 

det farmaceutiska.” (Terese) 
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8.6 Apoteket i framtiden 

 

Farmaceuternas syn på framtida förändringar inom apoteksbranschen beskrivs som ökad 

internet handel. Idag finns det en rad olika möjligheter för kunder att få läkemedel och andra 

varor hem till brevlådan. En negativ aspekt kring det kan vara att besök på apoteket blir färre 

uttrycker respondenterna. De som är vana att inhandla varor på nätet kan sköta sina 

apoteksärenden utanför apotekets öppettider. Den äldre generationen kommer troligen inte att 

handla på nätet i samma utsträckning som den yngre generationen. Detta beror ofta på att 

bland den äldre generationen finns det en stark tradition att göra fysiska besök, inte endast av 

bekvämlighet men snarare för att det är just på apoteken som kunden kan få möta farmaceuten 

och ställa frågor. Då det gäller apoteken på landsbygden tror Stefan att deras överlevnad 

hänger på att det finns en vårdcentral i närheten. Det är vanligt förekommande att det finns 

färre apotek på landsbygden, vilket kan te sig som en naturlig sak då det ställs mot 

populationsantal. Stefan menar att människor på landsbygden kommer att ha stor nytta av 

apotekets internettjänster.  

 

“De som bor på landsbygden tjänar på att handla via nätet. Om det inte finns ett 

apotek i närheten, så är näthandeln det smidigaste alternativet” (Stefan) 

9. Analys  

 

Nedan följer en analys utifrån teorier om profession och ämnar svara på studiens syfte samt 

frågeställningar; på vilka sätt är farmaceuter en profession och hur har deras yrkesroll och 

arbetsvardag förändrats till följd av avregleringen.  

En av de grundläggande idéerna som Freidson (2001) talar om när det kommer till 

professionalism är att de professionella har kriterier för att utvärdera prestationsförmåga och 

ger de som utövar detta yrke makten att bestämma vem som är kvalificerad att utföra vissa 

arbeten och utesluter andra yrkeskategorier från att utöva samma arbete. Detta belyses i 

apoteksbranschen då endast farmaceuten har befogenhet att expidiera recept vilket inte kan 

utföras utav några andra medarbetare eller yrkeskategorier på apotek. Denna rättighet vilar på 

farmaceutens akademiska utbildning och specialisering som möjliggör mandat att legitimera 

beslut, tolkningar och utföra åtgärder. Farmaceutens särskilda träning och fakultativa 

utbildning är socialt reglerade vilket innebär att de omges av normer inom professionen. Som 
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uttryckt av Beatrice är det viktigt att vara professionell och att kunna det som tillhör 

yrkesrollen. Att vara yrkeskunnig såsom Svensson (2011) förklarar, innebär att dela 

information sinsemellan och samverka i ett team. Farmaceutens arbete utförs i nära samråd 

mellan farmaceuterna, läkemedelsansvarig och apotekschefen som har det övergripande 

ansvaret att fördela arbetsuppgifter. Trots att apoteken har genomgått många förändringar har 

det inte medfört inskränkningar av de etiska reglerna och farmaceuterna tar hand om sina 

kunder precis som de har gjort genom tiderna. Detta etiska perspektiv som innebär att ha 

kundens välbefinnande i åtanke samtidigt som att värna om den personliga integriteten 

uttrycker Matilda som ett förhållningssätt där farmaceuten åsidosätter egna personliga åsikter 

och värderingar då hon möter kunder. Enligt Biguet et al (2015) har de professionella 

autonomi som innebär att de professionella bestämmer om innehållet i arbetets praktiska 

genomförande. Brante beskriver autonomi som exklusivt för medlemmar av en viss 

profession. Med sin säregna kunskap har de makten över arbetsinnehåll och därmed har 

monopol över sitt yrkesområde. Detta är givet i yrkesrollen då endast farmaceuten kan ge 

rådgivning om läkemedel. Farmaceuterna har autonomi att bestämma och besluta om åtgärder 

vilket i praktiken kommer till sitt uttryck i mötet med kunden. Beatrice, som har arbetat länge 

inom apotek, ger beslut om åtgärder som ett naturligt tankesätt som innebär att farmaceuten 

gör iordning recept och ger kunden information som behövs för att använda medicin på rätt 

sätt. Även om läkare skriver remisser så talar farmaceuterna om att de samråder med läkare 

om deras bedömning är att ett visst läkemedel inte passar kunden. De är dock medvetna om 

att en sådan kommunikation vilar på respekt och en dialog. Farmaceutens autonomi ger dem 

möjlighet att i hög grad påverka arbetsinnehåll och arbetssätt i det praktiska utförandet. Enligt 

Biguet et al (2015) är kompetens ett begrepp där kunskap, kompetens används i praktiken. 

Stefan uttrycker att utbildningens utformning innebär mycket kemi i förhållandevis till vad 

arbetet kräver, han menar att farmaceutisk kompetens har att göra med inte enbart kunskap 

om läkemedel, men även att ha kunskap om läkemedelsanvändning. Att ha rätt kunskap, 

förklarar Matilda, innebär att ha mer kunskap om farmaci, något som hon menar saknades när 

hon studerade till farmaceut.  

 

Statskontorets utvärdering visar att det förekommer brister i kompetensutveckling vilket är 

också något som farmaceuterna i denna studie påtalar. De uttrycker att det finns en skillnad 

idag jämfört med tiden före avregleringen där de konstaterar att de har mindre tid idag för 

kompetensutveckling. Före avregleringen kunde utbildningsdagar vara halv- eller heldagar. På 

de privata apoteken sker utbildningen till stor grad i datorstödet där farmaceuterna kan få 
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information om nya rutiner, beslut och så vidare. Därmed har utbildningstiden enligt 

farmaceuterna blivit kortare. Terese uttrycker att hon gärna vill se en samverkan med 

sjukvården om gemensamma utbildningar ” så att vi blir mer samspelta”. Detta kan tolkas att 

Terese har i sitt arbete uppmärksammat att även om farmaceuten är en egen yrkeskategori 

med stor kunskap om läkemedel så ser hon att informationsutbyte, samverkan och 

gemensamma insatser inom kompetensutveckling kan bidra till större kunskapsbank och 

bättre dialog mellan olika yrkesgrupper. 

Dessa sätt på vilket farmaceuten är ålagd att framföra information och råd till kunder medför 

att farmaceutens kunskap och kompetens kommer till användning och utvecklas i det dagliga 

arbetet. Brante (2009) beskriver kompetens som icke reflekterande, det vill säga kunskap som 

används i det dagliga arbetet blir till slut rutin. Farmaceuterna beskriver sitt vardagliga arbete 

väldigt mycket som rutin, det är på det sättet som de omvandlar sin kunskap i mötet med 

kunden. Det är ett krav från apotekens tillsynsmyndigheter såsom socialstyrelsen, TLV och 

läkemedelsverket att farmaceuten har sådan kunskap och kompetens som ett sätt att 

säkerställa att allmänheten får korrekt information och råd. Som nämnt i resultatdelen berättar 

Matilda att det finns vidareutbildning som farmaceuterna hämtar från kompetensdatabasen där 

man kan göra tester efter att ha gjort en delutbildning. Kristine uttrycker att det finns viss 

kompetensutveckling men förekommer numera som kortare insatser. Hon förklarar att 

tidigare, före avregleringen fick farmaceuterna längre utbildningsdagar vilket inte sker idag i 

samma omfattning. Utifrån hennes utsago tolkas hon det som en besparing, men även för att 

tiden inte räcker till för att genomgå större utbildningsinsatser.  

 

Arbetsdelningen och arbetsfördelningen är för det mesta sig likt eftersom den är inte enbart 

internt organiserad utan är också reglerad i lagar och förordningar. Detta kan tolkas som att 

hon ser värde i samverkan mellan fler yrkesgruppen inom sjukvården. En utmärkande 

egenskap hos professionella är inom yrket en framförhandlad arbetsfördelning menar 

Freidson (2001). Farmaceuterna fördelar arbetet mellan professionella och paraprofesionella 

såsom Abott (1988) beskriver det. På apoteken fördelas arbetet mellan farmaceuter, 

apotekstekniker och assistenter. En apotekstekniker kan förbereda recept innan farmaceuten 

gör den slutliga expedieringen, likaså kan en farmaceut arbeta med egenvård. I denna studie 

drar jag slutsatsen att farmaceuters unika kunskap och oersättliga roll för allmänhetens 

välbefinnande är just autonomin som omger farmaceutens yrkesroll. Den yttersta autonomin 

för farmaceuters profession innebär att ett apotek inte kan hålla öppet om inte minst en 
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farmaceut är på plats. Det betyder att ett apotek inte kan bedriva sin verksamhet utan 

farmaceuten.  

 

Privatiseringens effekt har inte medfört en skillnad i farmaceuternas kontroll av 

arbetsmarknaden eftersom kravet på meriterande högre utbildning och licensiering är 

oförändrat. I farmaceuters fall är den mest framträdande effekten av apoteksbranschens 

privatisering betydande förändring av yrkesrollen, arbetsuppgifter och det generella 

förhållningssättet mot allmänheten: kunderna. Den fria marknaden där många privata aktörer 

verkar innebär att apotekskedjorna konkurrerar med varandra om att erbjuda varor och 

tjänster till konsumenterna. Denna konkurrens medför att man endast kan konkurrera om 

sådana läkemedel och egenvårdsprodukter som inte är reglerade i prissättning. 

Kundbemötandet är på sin spets och det goda förhållningssättet gentemot kunder blir 

avgörande för att apoteken ska ha möjlighet att konkurrera med varandra. Eftersom 

prissättningen på läkemedel är reglerat och är lika för alla kedjor så blir den naturliga delen att 

varje aktör satsar på merförsäljning av egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel. 

Farmaceuters unika kunskap och kompetens om läkemedel kan inte ersättas av andra. 

Arbetsuppgifter må ändras och fler tillkommit. Det finns andra rutiner såsom kortare möte 

med kunden och arbetssätt att förhålla sig till. Detta är också en effekt av privatiseringen, men 

kan även ses som ett normalt tillstånd och förväntan vid byte av arbetsgivare, det vill säga en 

fri rörelse på artsmarknaden mellan olika apotek. Dessa förhållanden är lika oavsett 

arbetsgivare. Freidson beskriver idealtypen hos professionen där de professionella har kontroll 

på marknaden genom meritering och licensering. Biguet et al al (2015) talar om att de 

professionellas värdegrund formuleras i etiska regler eller yrkeskodex. Farmaceuten har en 

yrkeskodex att förhålla sig till vilket innebär att se till allmänhetens hälsa och välmående. 

Farmaceuterna i denna studie talar om att de i allra högsta grad är måna om att vara 

professionella i mötet med kunden. Det innebär att ge god information och råd kring 

läkemedelsanvändning och egenvård. Däremot upplever vissa respondenter att den höga 

arbetsbelastningen försvårar mötet med kunden, att tiden ibland inte räcker till. Farmaceuterna 

i denna studie upplever att tiden före avregleringen har varit stressande av olika orsaker. Den 

främsta stressfaktorn har varit den stora kundströmmen och de långa kötiderna på apoteket. 

Denna stress verkar ha minskat påtagligt eftersom farmaceuterna uppger att kundströmmen 

och kötiderna är avsevärt mindre idag. På gruppnivå urskiljs skillnader i förhållningssätt 

gentemot kunder. Det mest framträdande är att det ställs högre krav på att farmaceuten ska 

informera, rådgöra och föra diskussion med kunder och samtidigt lägga stor vikt vid 
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kundbemötande.  Effekterna av privatiseringen kräver att apoteken skapar merförsäljning i 

tävlan om att tillfredsställa konsumenters efterfrågan och konsekvensen blir att farmaceuter 

många gånger känner sig som säljare. Vissa har accepterat detta, andra känner sig mindre 

bekväma. Det är något som tillhör jobbet numera oavsett det individuella ställningstagandet. 

Att vara en säljare upplever vissa respondenter förminskar deras starka anknytning till 

professionen som farmaceut. Stefan uttrycker merförsäljning som en personlig upplevelse, det 

är en individuell fråga, som man kan tolka det som en personlig inställning till försäljning. 

Vissa är bekväma med det medan andra ser det som en påfrestning. För Stefan har all personal 

samma mål, att göra kunden nöjd, vilket å ena sidan innebär att sälja men han uttrycker att det 

inte fråntar ansvarskänslan av att ge god information om läkemedel. Eftersom merförsäljning 

av handelsvaror och receptfria läkemedel står i centrum menar farmaceuterna att det tar udden 

av stoltheten och yrkesskicklighet som tidigare fanns inom deras profession där läkemedel 

stod i fokus. Terese beskriver denna förändring som innebär att kundmötet ska gå fort är en 

effekt av att apotekskedjor triggar varandra. Utifrån Beatrice utsago synliggörs kunden mer 

och att man möter kunden på annat sätt. Hennes tolkning är att en kund som känner sig 

välkomnad får också en bättre upplevelse när de besöker apoteket. Beatrice uttrycker att det är 

viktigt att känna sig sedd, hennes tolkning av detta är att kunden inte är villig att besöka ett 

apotek där kunden inte blir uppmärksammad, medan Kristine menar att det inte känns 

naturligt för henne att välkomna hela tiden, att man snarare intar en skådespelarroll.  

Apoteken har förändrat verksamheten både på ett organisatoriskt plan och för de yrkesgrupper 

som finns på apoteket. Farmaceuter är en profession även om arbetssätten och innehållet i det 

vardagliga yrkesutövandet har förändrats efter avregleringen av apoteksmarknaden. I denna 

studie framkommer att privatiseringen av apoteken inte har påverkat farmaceuternas 

profession vad gäller krav på utbildning, etiska regler och regler för läkemedelsförsäljning. 

Däremot finns idag stora skillnader i styrform, arbetssätt och rutiner samt förhållningssätt 

gentemot kunder. Vad gäller formerna för anställning är skillnaden att privatiseringen har 

medfört att personalen har större möjlighet att välja arbetsplats. Denna förändring innebär att 

hela yrkesgruppen får röra sig mer fritt inom branschen. De processer som urskiljs på 

individnivå och gruppnivå innebär en värdering och tolkning för den enskilde individens 

upplevelse av förändringstillstånd. Det innebär att varje individ tolkar, värderar och anpassar 

sig till förändringsprocesser på olika sätt. Kristines beskrivning av personalminskningen på 

hennes apotek är ett uttryck för hur människor anammar och upplever ett förändringstillstånd 

där personalbemanningen gav en känsla av att ”leva i ett akutläge” Alla människor tolkar och 

reagerar olika på förändringar som sker i livet, oavsett om det är i privatlivet eller arbetslivet. 
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Farmaceuterna återger att de på olika sätt kände till att en förändring var på väg genom olika 

informationskanaler. Tiden före avregleringen har ledningen och fackförbundet informerat via 

möten, gruppsamlingar och informationsblad om den planerade förändringen och 

tillvägagångssättet. Stefan som under en tid tillhörde ledningen förklarar att diskussion om 

avreglering pågick 20 år innan det genomfördes. Beatrice som också var chef fick löpande 

information och uppger att de anställda var delaktiga och hade också informerats om de olika 

förändringsfaserna. Utifrån diverse informationskanaler hade yrkesgrupperna god kännedom 

om avregleringens olika faser och att det inte förelåg något större motstånd mot förändring.  

Däremot ska man beakta att denna studie omfattar en avsevärd liten grupp som innebär att det 

är svårt att dra slutsats om personalens reaktion och upplevelse av avregleringens initiala fas.  

 

Om vi jämför fallet Norge och Island upptäcks en del likheter med Sveriges avreglering. 

Precis som i Norge och Island hade den svenska regeringen samma motiv till avregleringen, 

det vill säga att skapa fri konkurrens för andra aktörer att bedriva apotek. Detta med en åtanke 

om att skapa regler för låga barriärer för inträde på marknaden. Däremot är regler och 

tillämpningsområde för att driva apotek fortfarande reglerade av staten. Öppettiderna och 

tillgängligheten för allmänheten har ökat. Den fria konkurrensen har i alla länder medfört fri 

prissättning och subventioner på detaljvaror och receptfri medicin. I Sverige såsom i de andra 

länderna finns det ett fåtal kedjor som äger majoriteten av marknaden. 

Ett yrke kan påverkas på olika sätt då styrformen förändras och där det frambringar en 

skillnad mellan centralisering och privat aktör. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) kommer 

styrprocesserna inom marknadsutsatta branscher förändras när en organisation övergår från 

centralisering till decentralisering. Detta innebär att beslutsfattandet kommer att fördelas på 

olika led inom organisationen mellan ledning och medarbetare. Styrformerna har ändrats på 

ett sådant sätt att det föreligger stora skillnader då det kommer till arbetets organisering. 

Dessa skillnader synliggörs i farmaceuternas berättelse då de förklarar och jämför tiden före 

apotekets avreglering med dagens sätt att arbeta på. De som har arbetat länge inom yrket har 

kunnat påvisa en stor skillnad i arbetssätt. Några decennier tidigare har farmaceuters yrke 

varit ett hantverksyrke där farmaceuter har tillverkat medicin på apoteket. Beatrice och 

Marianne som har arbetat länge inom yrket beskriver hur de tillverkade cockter och piller på 

apoteken och förklarar hur yrket tidigare var ett hantverkaryrke. Som redogjorts för i 

resultatdelen beskriver de hur annorlunda det var att arbeta som farmaceut på 70 – talet i 

jämförelse med idag. Tillverkningen är näst intill obefintlig idag utan har överlåtits till 

läkemedelsproducenter.  
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10. Diskussion 

 

Ovanstående observation och argumentation är en följd av mina samtal med farmaceuter som 

har tänkt, reflekterat och berättat om sin resa inom yrket och hur de upplever sitt yrke idag. 

Eftersom forskningen om apoteket i Sverige är bristfällig i den meningen av avsaknad av 

litteratur kring avregleringen och farmaceuters yrkesroll vore det av intresse att göra djupare 

och mer omfattande analyser med en större grupp av farmaceuter. Det är av vikt, inte bara för 

forskningen skull men även för dem som arbetar inom apoteket att lyfta fram frågor om 

effekterna av privatiseringen. Detta skulle vara i syfte att genom att ta reda på “hur det är” 

även ha möjligheter att påverka “hur det kan bli”. Detta med tanke på att organisatoriska 

förändringar inte bör ses som avklarade utan pågående processer där människan i 

organisationen bör ställas i fokus. Det är något som forskningen inom organisationsförändring 

påtalar, att ständigt förnyas för att kunna vara en aktuell aktör på marknaden. Det är viktigt att 

skapa goda förutsättningar vid implementering av en omorganisering, då denna kommer att 

påverka individerna inom organisationen. En organisatorisk förändring kan vara en 

stressfaktor där varje individ anpassar sig på olika sätt. Det är svårt att hitta En lösning, det 

finns oftast flera olika lösningar, flera sätt att genomföra förändring på. Forskning inom 

området förmedlar att fokus ska vara på individen, det är de individuella ansträngningarna 

som driver förändringsprocessen. Förändringsprocesser är komplexa och mångfacetterade. 

Det finns olika angreppssätt att ta sig an en förändring, men det är av vikt att förutse risker 

och konsekvenser, inte bara för individen i organisationen men även för samhället, med tanke 

på apoteksbranschen som viktig samhällsaktör vad gäller välmående och hälsa. 

 

Det finns flera kunskapsluckor inom apoteksbranschen. Ett av dessa är kunders upplevelse av 

apoteksbranschen vad gäller till exempel service, utbud, prissättning men främst hur 

farmaceuter och andra yrkesgrupper påverkats av förändringarna i sitt arbete. Kunskap om 

effekterna av avregleringen skulle kunna ge insyn i hur arbetet drivs på apoteken och kan leda 

till fler förbättringar och åtgärder. Apotekledningen har kunskaper om organisationen ur 

ledningens synvinkel. Deras upplevelser hade varit av intresse och kunnat bidra till en bredare 

och mer fördjupad analys om avregleringens inledningsfas. Det finns flera yrkesgrupper på 

apoteket och deras perspektiv är också intressant att lyfta fram. Likaså hur ledningen inom 



46 
 

den privata sfären arbetar då de upptäcker brister och vilka åtgärder genomförs för apotekens 

fortsätta utveckling. Det finns flera frågor som kan vara av intresse för framtida forskning 

inom Apoteksbranschen. För att kunna göra detta krävs en mer omfattande studie av de 

privata aktörernas organisation, både på organisations- och individnivå. Som tidigare nämnt är 

kunskapen och studier inom detta område där den statliga avregleringen av apoteket 

bristfällig. Särskilt kring hur farmaceuters yrkesroll har förändrats till följd av de senaste 

årens förändringar. Förhoppningsvis kommer andra studier i framtiden att belysa och ge en 

djupare insyn i denna förändring av apoteksbranschen. 
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11. Intervjuguide 

 

Vilken är din yrkestitel? 

  

Vilken utbildning har du? 

  

Upplever du att din utbildning motsvarar arbetsrollen? 

-arbetsinnehållet? 

Vilket/Vilka ansvarsområden har du? 

  

Får ni vidareutbildningar? Vilka? Upplägg? 

-Upplever du att de utbildningar som du har gått hjälper dig i ditt arbete? 

  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

  

Beskriv en arbetsvardag/arbetsvecka? 

  

Upplever du en högre arbetsbelastning idag i jämförelse med då du började 

arbeta inom yrket? 

  

Vilka förändringar ser du i dina arbetsuppgifter de senaste åren? 

  

Utifrån vilka styrdokument arbetar du? 

  

Vilka typer av regler, rutiner, arbetssätt har tillkommit de senaste åren? 

-Upplever du att du kan påverka rutiner, arbetssätt, regler? 

  

Vilka hinder upplever du i ditt arbete? 
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 Vilket förhållningssätt har du gentemot kunden? 

-Upplever du att detta förhållningssätt har förändrats de senaste åren? 

-Vilket bemötande får du från kunder? 

  

 Upplever du att den professionella etiken och kompetensen får stå tillbaka till 

förmån för en mer kommersiell roll och funktion? 

  

Hur tror du att ditt arbete/yrke kommer att se ut framöver, om några år? 
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12. Bilaga 1  

 

Presentation av respondenter i den empiriska undersökningen.  

 

 

Namn  Yrkestitel  Erfarenhet            

Beatrice            receptarie       ⇒ 48 år      

Matilda  receptarie  ⇒ 14 år       

Teresa  apotekare  ⇒ 6 år       

Kristine  receptarie  ⇒ 40 år                 

Stefan  apotekare  ⇒ 40 år          

Marianne  receptarie  ⇒ 50 år       
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718157/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718157/
https://www.regeringen.se/494ab6/contentassets/6a5428d7b0bd4800a338f351d655f66e/kvalitet-och-sakerhet-pa-apoteksmarknaden-2017_18_157.pdf
https://www.regeringen.se/494ab6/contentassets/6a5428d7b0bd4800a338f351d655f66e/kvalitet-och-sakerhet-pa-apoteksmarknaden-2017_18_157.pdf
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