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Sammanfattning 

1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen 

har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. 

Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island.  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur och i vilken omfattning apotekspersonal 

anser att deras arbetsmiljö har påverkats av omregleringen. För att besvara frågeställningen har tre 

intervjuer gjorts med personer ur olika personalkategorier på apotek (en apotekschef, en 

receptarie och en apotekstekniker), och genom utdelning av enkäter till apotek i södra Stockholm. 

Av 70 utlämnade enkäter insamlades 32 ifyllda från 11 apotek i södra Stockholm.  

Intervjuerna gav olika utfall. Chefen var i stort sett nöjd med allt efter omregleringen, men både 

farmaceuten och teknikern såg negativa effekter av omregleringen i form av ökad stress, högre krav 

från chefen och sämre möjligheter att förlägga semester till sommarmånaderna. Resultatet från 

enkäten visar också att många är missnöjda med att de inte får ta ut en längre sammanhängande 

semester på sommaren. Dessutom har stressen ökat på arbetsplatsen efter omregleringen på grund 

av bland annat personalminskningen. Däremot lever de flesta cheferna  upp till regeln om att 

arbetsdagen inte ska vara längre än 10 timmar. 

25 personer av 32 (78 %) har svarat att de antigen är nöjda eller varken eller med arbetsmiljön. Det 

är en relativ hög siffra med tanke på alla skriverier om försämrad arbetsmiljö på apoteken 
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SUMMARY 

On July 1
st
 2009, the Swedish state drug retail monopoly was abandoned. Prescribed

drugs were after that date allowed to be sold by drug chain stores and private enterprises. 

Pharmacies are not allowed to be owned by prescribers and drug manufacturers. The 

owners of a pharmacy in Sweden do not need to be a licensed pharmacist, but there has to 

be a pharmacist responsible for the day-to-day activities in the pharmacy. To open a 

pharmacy, you need a permit from the authorities.  

The number of pharmacies has increased by one third, from 900 in the year of 2009 to 1 

242 pharmacies in 2012. The total number of employees in all Swedish pharmacies has 

not increased by the same percentage. The number of prescriptions is independent of the 

access of pharmacies and number of pharmacy employees. The number of employees per 

pharmacy has decreased due to a shortage of pharmacists and an increase in number of 

pharmacies. The total number of available pharmacy staff members has been spread over 

an increased number of pharmacies, with longer opening hours. 

A similar reform has also been taken place in Norway, Island and Denmark. 

The aim of this study was to investigate how employees in the pharmacies experience that 

that their work situation has changed, after the state monopoly was abandoned. 

To find out the answer of this question three employees were interviewed - one pharmacy 

manager, one pharmacist, and one pharmacy assistant. Thereafter, questioners were 

handed out to employees in 11 different pharmacies in the southern part of Stockholm.  

The results from the interviews indicated that there exist different opinions depending on 

the position of the interviewed person.  

The interviewed pharmacy manager was pleased with the recent changes. One thing that 

has come true is the possibility to sell branded marks, which wasn’t possible during the 

state monopoly era.  

The pharmacist was also positive to the change. She appreciated an increased competition 

between existing drug chain stores. The competition gives employees possibilities to 

influence their income, since there is not only competition for customers but also for staff. 

The drawbacks of the privatization are that the number of employees in the pharmacies 

has decreased. Some employees experience the work more stressful. Today, it is harder to 

be granted a 4-week holiday period in the summertime. It is also harder to find skilled 
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pharmacist, especially in the summertime. The number of graduated pharmacists has 

declined during the last 10-year period.   

The interviewed pharmacy assistant was disappointed in that she had not had a raise in 

her salary. She also stated that there has been an increase in her workload, which is 

something that reflects increased economic demands of the pharmacy managers.  

Of approximately 70 questionnaires, which were handed out to 11 different pharmacies, 

32 were returned completed. Since the privatization took place in 2009, some newly 

employed pharmacists and pharmacy assistants could not answer the questionnaire due to 

too short employment. 

The questionnaire included both open-ended and closed-ended questions. Employees of 

Apoteket AB and Apoteket Hjärtat returned approximately 70% of the handed out 

questionnaires. These companies are the leading drug chain store companies in Sweden. 

To sum up, the number of employees in the pharmacy stores investigated has decreased, 

resulting in a heavier workload, and more stress. Some of the employees are unsatisfied 

with the decreased possibility of being granted a 4-week vacation period during the 

summer. Many have to be pleased with a three-week holiday period in the summer, and 

accept other periods for their remaining holiday days in the autumn, winter or spring 

season.    

Even though there are several disappointing aspects with the privatization of the 

pharmacy sector, there is an overall positive attitude to the reform. The work conditions 

have changed for the better and most employees are satisfied with the day-to-day 

operation, even if media have given us another picture.  
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FÖRORD 

Detta examensarbete är en C-uppsats som är gjord på 10 veckors arbete. Arbetet ingår 

Farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetet utfördes mellan veckorna 

4 – 13 vårterminen 2013. 

Jag valde detta ämne då jag letade lite information på olika hemsidor om studier som har 

gjorts kring effekter av omregleringen av apoteksmarknaden. Jag fann då att det fanns 

studier på hur kunderna uppfattar omregleringen, men väldigt lite information om vad 

själva apotekspersonalen anser om förändringen. Därför, som blivande receptarie,  tyckte 

jag det var väldigt intressant att veta hur personalen har upplevt detta och om detta 

kommer att påverka mig i framtiden. 

Jag vill passa på att tacka Christer Berg som hjälpte mig att formulera min frågeställning 

och min handledare Anna-Lena Nilsson som har varit väldigt hjälpsam med att utveckla 

min enkät samt göra mitt arbete så intressant som möjligt. Jag vill även tacka all 

apotekspersonal som har fyllt i mina enkäter på sin fritid, och de som har varit med på 

intervju. Jag skulle inte ha kunnat göra detta arbete utan Era svar.  

Stockholm, 2013-06-04 

Sara Hussain 
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INTRODUKTION 

OMREGLERINGEN AV APOTEKSVÄSENDET I SVERIGE OCH DESS EFFEKTER 

Den 1 juli 2009 trädde lagen om avregleringen av det statliga apoteksmonopolet i kraft, 

vilket öppnade möjligheter för andra ägare till apoteken och för andra driftsformer. Det 

formella beslutet hade tagits av regeringen den 21 december 2006. Regeringen föreslog 

även att receptfria läkemedel skulle få säljas i detaljhandeln (1). 

Tanken med omregleringen av apoteksväsendet var att konsumenterna skulle få en ökad 

tillgänglighet till läkemedel, en bättre service och lägre läkemedelskostnader (2). En 

konsekvens av omregleringen blev att antalet apotek fram till 2012 ökat med 34 % till 1 

242 enligt uppgift från Apoteksföreningen. Öppettiderna har också ökat, vilket 

sammantaget medfört att tillgängligheten av apoteksservice i tid och rum har ökat.  

Tvärt emot vad som var önskvärt har enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV) handelsmarginalen för läkemedel ökat. I samband med utförsäljningen av 

apoteken tillät staten att apoteken fick lägga på 10 kronor för varje byte till generika som 

gjordes på apoteken. Enligt TLV innebar det att apotekens handelsmarginal år 2009 fick 

ökas från 16,4 till drygt 18 %. Det innebar att marginalen förstärktes med 460mkr/år. 

Antalet förskrivningar av receptbelagda läkemedel har ökat i ringa grad, vilket fått som 

konsekvens att fler apotek delar på samma antal receptförskrivningar (3). Då antalet 

apotek ökar fördelas apotekens lager av läkemedel på ett större antal enheter. Eftersom 

lagervärdena på apoteken styrs av apotekens omsättning, har ett större antal apotek 

inneburit att läkemedel som är dyrbara och efterfrågas sällan inte finns tillgängliga på 

apoteken i samma utsträckning som tidigare, när antalet stora apotek med stora 

omsättningar var vanligare. Att efterfrågade läkemedel inte är lagerhållna skapar 

extraarbete för personalen, och frustration hos kunderna, vilket påverkar arbetsmiljön.  

I mars år 2008 upphörde Apoteket ABs ensamrätt på att sälja receptfria nikotinläkemedel. 

Regeln om att köparen måste ha fyllt 18 år, oavsett var ett nikotinläkemedel inköpts, 

ändrades inte (4). 

Enskilda apotekskedjorr kan enbart förhandla ner inköpspriserna på läkemedel som inte 

omfattas av generisk förskrivning. På receptfria läkemedel försålda utan recept gäller fri 

prissättning. Fri prissättning finns även på läkemedel som säljs till sjukvårdsinrättningar. 
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Generikareformen har inneburit att försäljning av parallellimporten har ökat med 40 % 

under 2012. Parallellimporten av läkemedel till Sverige uppgick 2012 till ca fem 

miljarder kronor enligt statistik från IMS Health och Apotekens Service AB (5). 

En undersökning har tidigare gjorts där frågeställningen var om kunderna ville ha 

läkemedel i dagligvaruhandeln och det visade sig att kunderna var mycket positivt 

inställda till detta (3). Däremot har ingen undersökt hur de personer, det vill säga 

apotekspersonalen, som påverkas av detta varje dag, upplever det.  Därmed är 

frågeställningen hur arbetsmiljön upplevs efter privatiseringen av apotekspersonalen, 

både farmaceuter och tekniker, intressant att undersöka. 

Hur arbetsmiljön har förändrats valdes därför för detta arbete, då det är viktigt att 

personalen har det bra på sin arbetsplats. Om arbetsmiljön är dålig blir fler sjuka och 

trivseln på jobbet minskar. Trivsel är viktigt för att kunna vara glad på jobbet. Är 

personalen glad med sitt arbete visas det vid kundmöte och kunderna upplever att mötet 

var trevligt. Om arbetsmiljön inte är bra och arbetarna är olyckliga syns detta på deras 

arbete och servicenivån sjunker. Detta gör att kunderna inte vill nyttja detta apotek då de 

kan uppleva att personalen är otrevlig och inte hjälpsam.  

Innehållet i arbetsmiljöns regler omfattar risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar 

samt farliga ämnen eller maskiner. Enligt arbetsmiljöverket är arbetsmiljölagarna till för 

att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljö är inte bara till för att undvika 

olyckor med också för att arbetsinnehållet ska bli bättre. Även tillfredställelse, gemenskap 

och en personlig utveckling ska kunna utvinnas från arbetet (6). Om arbetsmiljön på en 

arbetsplats inte är som den ska vara blir arbetet mindre effektivt, stressigt och leder till 

ohälsa. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se hur arbetsmiljön kan förbättras 

på olika arbetsplatser och undvika att personalen anser att den blir sämre med tiden. 

Stress behöver inte alltid betraktas som negativt. Måttlig stress med tillfällen till 

återhämtning förbättrar prestationen. Detta gör även att arbetet bidrar med nya 

utmaningar och när dessa utmaningar övervinns uppnås glädje utav det. Däremot när 

kraven blir för höga och det inte finns tillfällen för återhämtning blir stress negativt. 

Stressen kan ge negativa effekter som är fysiska, psykiska, beteendemässiga och 

tankemässiga. Den negativa andan sprider sig sedan till arbetskamraterna och 

omgivningen och därmed skapas en negativ arbetsmiljö (6). 

Långvarig stress utan vila kan ge många negativa konsekvenser. Det kan ge kroppsliga 

reaktioner i form av ökat blodtryck, nedsatt muskelkraft, muskelspänningar, 

matsmältningsproblem och försämrat immunförsvar som leder till ökad 

infektionskänslighet. Stress kan även ge psykiska reaktioner som leder till oro, 
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sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och aggressivitet. Även 

verksamheten påverkas negativt av att personalen är utsatt för stress. Arbetsskador och 

sjukfrånvaro ökar. Det sker konflikter mellan medarbetarna och det finns även risk att 

personalen gör misstag när de arbetar under stress. Allt detta är viktigt att försöka undvika 

i den grad det går. Därför är det en viktig del i arbetsmiljön att stressnivån inte är hög och 

att personalen får möjlighet till vila under exempelvis helger (7).  

I en studie från 1999, gjord i Amerika, testades hur många fel som sker när 

apotekspersonalen blir avbruten eller störd i sitt arbete som farmaceut eller tekniker (8). 

Studien omfattade 23 arbetsdagar då 5072 recept expedierades. Av dessa 5072 recept blev 

164 felaktiga. 80 procent utav felen utgjordes av fel information på apoteksetiketten. 

Resten av felen utgjordes av fel antal utgivna tabletter (7%), fel läkemedel (6%), fel 

styrka (6%) eller fel doseringsform (1%). 

Resultatet av studien visade att personer med högt GEFT-värde (group embedded figures 

test) inte påverkades av yttre störningar jämfört med personer med lägre GEFT-värde. 

GEFT är ett test som görs för att se hur väl en person presterar vid distraktioner. Som 

högst kan en person ha GEFT-värdet 18. 

Resultatet av studien visade att det finns en chans på 3,11%-3,36% att apotekspersonalen 

gör fel i en arbetsmiljö som är stökig och distraherande. Det vill säga att risken av 

felexpedition minskar om det är en god arbetsmiljö på apoteken (8). 

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsplatser utformas med hänsyn till att vi människor är 

olika. Varje individ reagerar på arbetsförhållandena på sitt eget vis. Enformighet, stress 

och isolering i arbetet skall undvikas. Målet med arbetsmiljön är att arbetet ska upplevas 

som meningsfullt och vara en berikande del av tillvaron. Även de psykiska och sociala 

förutsättningarna ska beaktas i arbetet (6). 

Statskontoret har gjort en utvärdering av apoteksväsendet efter omregleringen (7). I den 

finns en enkätundersökning angående arbetsbelastningen för apotekspersonalen. Där visas 

att arbetsbelastningen på personalen har ökat. Statskontoret skriver i sin rapport att det 

inte är negativt att arbetsbelastningen ökar på apoteken, eftersom det innebär en bättre 

användning av resurser. I Läkemedelsverkets vägledning till föreskrifter för drift av 

apotek anges att ett öppenvårdsapotek ska ha tillräckligt med bemanning för att uppnå en 

”bra kvalité och säkerhet”. Detta innebär bl.a. att det ska finnas tillräckligt med anställda 

för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I 

statskontorets enkätundersökning ombads personalen jämföra sin arbetsbelastning med 

den de haft före omregleringen. 42 procent svarade att den har blivit mycket högre och 38 
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procent svarade att den har blivit något högre. Således angav fyra av fem apoteksanställda 

upplevde att deras arbetsbelastning har ökat (7). 

HISTORISK ÅTERBLICK AV APOTEKSVÄSENDET

Redan från 1500-talet och fram till den 1 januari år 1971 har apoteken varit privatägda. 

Apotekarna hade ett personligt privilegium (utfärdat av kungen) vilket var ett tillstånd för 

att få köpa ett apotek och bedriva apoteksverksamhet. Dessa apotekare var egna 

företagare. Priserna på läkemedel var dock centralstyrda.  

År 1936 infördes dessutom ett avgiftssystem (en reglerkassa) som gjorde att mindre 

lönsamma apotek fick ett tillskott för att främja tillgång till apoteksservice exempelvis i 

glesbygden. Lönsamma apotek fick avstå en del av sitt överskott för att finansiera detta 

(en slags Robin Hood skatt).  

Efter ett utspel vid den socialdemokratiska partikongressen 1968 av dåvarande 

industriminister Krister Wickman togs de första stegen mot ett förstatligande av 

apoteksväsendet. Apoteksbolaget AB bildades sedan 1970, och bolaget började sin 

verksamhet den 1 januari 1971. Tanken med ett sammanhållet statligt bolag var att driften 

av apoteken skulle bli mer rationell och kostnadseffektiv. Till bolaget knöts en 

grossisthandel, ADA, som sedermera avyttrades till en finsk grossist som heter TAMRO. 

Tamro ägs idag av ett tyskt grossistbolag som heter Foenix (9).  

Efter att staten övertog apoteksverksamheten ökades antalet apotek från 600 till 900 

apotek. Därmed blev tillgängligheten ännu bättre på läkemedel. 1975 infördes så kallade 

”självval” (egenvårdsavdelningar), där kunderna själva kunde välja sina egna varor från 

hyllorna istället för ”köpa över disk”.  

År 1989 övertog Apoteksbolaget AB Giftinformationscentralen. I avtalet med staten hade 

Apoteksbolaget AB en skyldighet att verka för en rationell användning av läkemedel i 

samhället. Apoteksbolaget, Landstingsförbundet och Socialstyrelsen samarbetade med att 

främja utveckling av läkemedelsinformation genom utgivandet av Läkemedelsboken 

(som idag ges ut av Läkemedelsverket). Ett år senare kom det första förslaget om att 

avreglera apoteken från en utredning gjord av Margit Genser. Förslaget avslogs och 

monopolet bestod. 1998 byter Apoteksbolaget AB namn till Apoteket AB. Det gjordes tre 

utredningar som alla föreslog en avmonopolisering av apoteken.  Det första av Margit 
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Genser, den andra av Lars Jeding och den tredje av Lars Reje. Förslagen från den sista av 

dessa utredningar genomfördes och lade grunden för det nuvarande apotekssystemet (10). 

Under 2000-talet började det bli allt mer vanligt att kunderna började använda internet. 

Med dess hjälp har apoteken skapat möjligheter till både försäljning av varor och att ge 

information åt kunder och vårdgivare. Detta var en faktor bland flera som bidrog till att 

monopolet ifrågasattes (10). 

Vid avregleringen såldes 450 apotek (i fyra kluster) till fyra köpare, Apoteket Hjärtat, 

Kronans droghandel Retail AB, Medstop Holding och Vårdapoteket i Norden AB. 490 

apotek kvarstod i Apotekets ägo varav 150 skulle säljas till enskilda köpare via 

Apoteksgruppen AB. Apoteken tillträddes av köparna under januari och februari 2010 

(11).  

Omregleringen har medfört att antalet öppenvårdsapotek idag har ökat till 1 242 (+34%). 

Ett stort antal receptfria läkemedel får numera även säljas utanför apotek i 

dagligvaruhandeln.  

En enkätundersökning från Farmaciförbundet som besvarades av 1 235 personer visar att 

personalen på apoteken känner sig stressade och känner att de inte räcker till på jobbet 

(12).  

Även om möjligheterna till jobb har ökat är antalet årligen utexaminerade receptarier för 

lågt och det antas att var tredje receptarie kommer att gå i pension till år 2020. Det är 

alltså ca 30 % av alla yrkesverksamma idag som pensioneras fram till  år 2020 (13). 

Frågan är om det finns tillräckligt mycket personal som kan täcka alla platser för de nya 

apoteken eller om det blir brist på personal som leder till att arbetsbördan ökar även om 

antal examinerade receptarier ökar.  

Söktrycket till lärosäten med receptarieutbildningar har varit lågt, och antalet 

utexaminerade receptarier har inte täckt antalet receptarier som pensionerats. Idag råder 

det en stor brist på receptarier. Glädjande nog har dock trenden av lågt antal sökande till 

Sveriges receptarieutbildningar brutits, och idag finns fler än 2 sökande per 

utbildningsplats enligt sökstatistik från Universitets- och Högskolerådet, april 2013.   

Även stora pensionsavgångar ses bland apotekstekniker. Dock råder det inte lika stor brist 

på apotekstekniker som det gör på receptarier. År 2010 tog Farmaciförbundet fram en 

prognos som pekade på att fram till 2013 kommer det att behövas anställas 1 100 - 1 300 

nya apotekstekniker (14). 
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Efter att allt fler apotek har öppnats under en kort tid har det resulterat i att fler apotek får 

dela på samma antal anställda som tidigare. Tero Hulta, som är en förhandlingschef för 

Farmaciförbundet, påstår att arbetsmiljön har försämrats efter privatiseringen. Hon påstår 

att de äldre medlemmarna inom Farmaciförbundet (de som är runt 62 år) ringer in till 

förbundet och diskuterar konsekvenserna en tidigareläggning av pensioneringen, för att 

de inte orkar med den nya arbetstakten (15). 

Farmaciförbundet har skrivit flera arbetsmiljörapporter, och de påstår att betyget för 

arbetsmiljön inom apoteksområdet är underkänt. År 2012 tyckte, enligt Farmaciförbundet, 

över två tredjedelar av deras medlemmar att arbetsmiljön hade försämrats. 61 procent 

tyckte att de inte har tid för rådgivning till kunder om läkemedel. Stress på arbetet kan ge 

symtom som allmän oro, irritation, sömnproblem och fysiska besvär för många (16). 

Sexton apotek från kedjan Doc Morris har behövt stängas på grund av för låg lönsamhet. 

Detta är inget apotekspersonalen kan påverka själva. Tanken på att det finns en risk att 

verksamheten läggs ned när det inte finns många kunder på ett apotek, ökar och mynnar 

ut i stress på arbetet (17). Det kan alltså vara lika stressande att vara undersysselsatt som 

att ha för mycket att göra.  

Ensidigt, upprepat och monotont arbete ger inte möjlighet till utmaningar och personlig, 

yrkesmässig utveckling. Understimulering kan bidra till ohälsa enligt arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivaren bör därför erbjuda ett varierande arbetsinnehåll i det mån det går, för att 

göra arbetet mindre monotont. För detta kan det behövas kompetensutveckling (7). 

OMREGLERINGEN AV APOTEKSVÄSENDET PÅ ISLAND, I NORGE OCH I DANMARK 

Avregleringen av apoteksmarknaden på Island skedde år 1996. Dessförinnan kunde 

enbart ägarlicens tilldelas farmaceuter. Motivet till avregleringen var även där att lägre 

priser på läkemedel skulle kunna erhållas samt att konkurrens mellan apoteken skulle 

stimuleras. Det infördes även krav på att införa farmaceutisk omsorg. Ett maximalt pris 

sattes på receptbelagda läkemedel och apoteken fick begära mängdrabatt från 

grossisterna. Ägarna fick efter reformen äga fler än ett apotek och bilda apotekskedjor. 

Genom att tillåta kedjor kunde inköpsvolymerna öka, vilket skapade förutsättningar för 

lägre inköpspriser.  

De tre största apotekskedjorna stod för 85 % av apoteksmarknadens omsättning år 2001 

på Island. Nackdelen har varit att genom nyetablering av apotek  har antalet kunder per 

apotek minskat från 6 300 till 4 800 invånare per apotek. Detta ledde till ett behov av att 



12 

apoteken behövde ha mindre lokaler och färre personal (personalneddragningar skedde) 

eftersom kostnaderna blev högre och inkomsten mindre. Det har även blivit längre 

arbetstider för apotekspersonalen, vilket medfört att det är svårare att intressera personer 

för farmaceututbildningar. Både på Island och i Norge har det utkristalliserats 3-4 kedjor 

som konkurrerar om marknaden (18). I Sverige har vi nu tre stora kedjor. 

Avregleringen av apoteksmarknaden i Norge skedde den 1 mars 2001. Till skillnad från 

Island där bara farmaceuter får äga apotek kan vem som helst, förutom 

läkemedelstillverkare och läkare, äga ett apotek i Norge.  Detta gäller även i Sverige.    

I Norge måste den som har fått driftskoncession för apoteket av deras motsvarighet till 

Läkemedelsverket ha en farm cand examen (motsvarar en svensk apotekarexamen). I 

Sverige och på Island är det tillfyllest ifall chefen för apoteket har minst legitimation som 

receptarie. 

Den 1 november 2003 påbörjades ett pilotprojekt i Norge där vissa receptbelagda 

läkemedel skulle få säljas utanför apoteken. Detta kallades LUA-systemet. Målet med 

detta försök var att öka priskonkurrensen och öka befolkningens tillgänglighet till 

receptbelagt läkemedel. Ca tre år senare gjordes en undersökning som visade att målen 

med ökad tillgänglighet och minskade priser nåddes.  

I oktober 2001 avreglerades apoteksmarknaden i Danmark. 1 400 dagligvarubutiker 

godkändes för att få sälja ett begränsat sortiment av receptfritt läkemedel över disk. 

Danska läkemedelsverket trodde, att med en ökad tillgänglighet av läkemedel, kunde det 

föreligga en risk för överförbrukning. Detta kunde motbevisas i efterföljande studier. Det 

läkemedel som ökat mest sin försäljning efter reformen var nikotinläkemedel. Samtidigt 

som reformeringen skedde blev det förbjudet att röka på restauranger och pubar i 

Danmark och omsättningen av nikotinläkemedel ökade med 50 %.  Avregleringen har 

visat sina spår genom att priserna har sjunkit och tillgängligheten har ökat utan att det har 

lett till överkonsumtion (4). 

SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och i vilken omfattning 

apotekspersonal anser att deras arbetsmiljö har påverkats av att konkurrens införts mellan 
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apoteken, genom omregleringen av apoteksmarknaden för tre år sedan. Det innebar att 34 

% fler apotek öppnats.  

MATERIAL OCH METOD

Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer av apotekspersonal och genom en enkät. 

Mellan 11 – 22 februari intervjuades en apotekschef, en farmaceut och en tekniker. 

Intervjuerna gav grund för formulering frågorna i enkäten samt  gav en individuell 

information om hur olika yrkeskategorier ansåg att omregleringen hade påverkat 

arbetsmiljön. 

Personerna, som valdes för intervjuerna var personer som jag hade mött tidigare, och som 

jag visste hade stor erfarenhet av arbete på apotek och av olika områden inom detta.  

Således intervjuades en apotekschef, en farmaceut och en apotekstekniker. Utformning av 

intervjufrågorna gjordes med stöd från olika artiklar publicerade i bland annat Sveriges 

farmaci och andra källor, exempelvis erfarenheter vi har från omregleringen i 

grannländerna. Artiklarna gav idéer till vilka frågor som kan vara relevanta att få svar på, 

exempelvis frågor om utläggning av semestrar (14). Intervjuerna spelades in.  

Arbetsmiljörapporten år 2012 från Farmaciförbundet (där både receptarier och tekniker 

har svarat) har bl.a. utgjort bakgrundsmaterial för formulering av frågor i enkäten. Även 

arbetsmiljörapporter från AFA försäkring och Prevent, som är en förening inom 

arbetsmiljöområdet, har använts för att få idéer om hur en arbetsmiljörapport kan se ut. 

Det planerades att enkäten skulle besvaras av cirka 40 personer från olika apotek i södra 

Stockholm. De apotek som valdes ligger i närheten av där jag bor. I enkäten fanns det 

slutna frågor där de som fyller i enkäten får kryssa för olika alternativ, men även några få 

öppna frågor där de svarande kunde skriva in sina svar.  

För att få en så rationell hantering som möjligt av enkäterna gick jag personligen runt till 

ett antal apotek i södra Stockholm. Enkäterna lämnades in på apoteken under tiden för att 

hämtas upp 3-4 dagar senare, efter att personalen har fyllt i enkäterna i lugn och ro. Innan 

enkäterna lämnades ut till personalen, erhölls ett godkännande från apotekschefen. 

Samtidigt som enkäterna lämnades ut bifogades en låda där ifyllda enkäter kunde stoppas, 

för att svaren inte skulle kunna   läsas av någon annan. Även kuvert delades ut för att 

hålla enkätsvaren anonyma.  
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Målet var att inkludera flera olika apotekskedjor i studien för att få en större 

generaliserbarhet av resultatet. Den 25 februari 2013 delades cirka 40 enkäter ut till sex 

apotek. Enkäterna fick ligga på apoteken under fem arbetsdagar för att personalen skulle 

få god tid på sig att besvara enkäterna. Efter fem arbetsdagar insamlades sammanlagt 17 

ifyllda enkäter. Därför delades ytterligare enkäter ut till fem apotek. Dessa enkäter 

insamlades efter ytterligare fem arbetsdagar. Totalt insamlades 32 enkätsvar från 11 

apotek. 

Efter att enkätsvaren manuellt registrerats i Google docs gjorde programmet automatiska 

bearbetningar. Graferna för att redovisa resultaten gjordes genom att mata in resultaten 

från bearbetningarna i ett Microsoft Excel kalkylark. 

RESULTAT

Innan och för enkätformuleringen intervjuades en apotekschef, en farmaceut och en 

tekniker.  

Intervju med apotekschefen 

Den första personen som intervjuades var en apotekschef som arbetat som chef i 15 år. 

Hon hade redan innan monopolet upphörde förväntat sig att privatiseringen skulle 

medföra en positiv förändring. Det tycker hon den gjort.  Förr var det en högre 

kundbelastning. Det var kunder i apoteket jämt, och kunderna valde sitt närmaste apotek. 

Apotekschefen menar att nu har kunderna sina favoriter bland apotekskedjorna som de 

väljer att gå till. Eftersom det har öppnats fler apotek är kundbelastningen inte lika stor 

längre. Färre kunder medför dock minskat personalantal och det är svårare att täcka 

apotekets öppettider med den personal som finns. Personalen får jobba längre arbetspass. 

Trots att antalet anställda har blivit färre, har enligt apotekschefen arbetsbördan inte ökat. 

Även stressen har minskat en aning.  

IT-systemen har ändrats till det bättre, enligt apotekschefen. Hon menade att personalen 

själva kan påverka sin arbetssituation genom att lämna in åsikter om vad som är bra och 

dåligt med IT-systemet och vad som bör förbättras. Systemet förnyas och förbättras enligt 
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användarnas krav och behov. Detta menar hon inte är fallet bland de privatägda apoteken, 

där personalen inte kan påverka i samma utsträckning (hon arbetar för Apoteket AB som 

ägs av staten). 

Apotekschefen var mycket nöjd med de varor som de saluför på apoteket, och känner 

även att rådgivningen har blivit bättre, eftersom personalen har en bättre kunskap om de 

egna varumärkena. Produkternas kvalité har däremot inte förändrats, eftersom hon ansåg 

att apoteket alltid har haft höga krav på sina varor.  

När frågan om hur personalen får ta ut sin semester ställdes, fick apotekschefen tänka till. 

Hon menade att semesterlagen inte har förändrats. Arbetsgivaren är enligt kollektivavtalet 

skyldig att erbjuda de anställda en sammanhängande semesterperiod av minst tre veckor, 

förlagda under perioden juni – augusti. Förr kunde arbetsgivaren erbjuda en längre 

sammansatt semester då det fanns mer personal i varje apotek. Apotekschefen menade 

dock att det inte är ett så stort problem som det verkar, eftersom det är många unga som 

har börjat arbeta nu.  De vill ta semester på våren eller hösten och detta gör att det jämnar 

ut sig och personalen i stor utsträckning får ta ut sin semester när de önskar. Förr var det 

enklare och personalen kunde ta ut fyra veckors sammanhängande semester,  eftersom 

apoteken kunde ta in vikarier. I stora drag var apotekschefen nöjd med arbetsmiljön efter 

reformen. Hon menar att personalen är mer glad och positiv samtidigt som den är stolt 

över att arbeta på den apotekskedja som den arbetar på. Detta gör att även stämningen på 

apoteket har blivit bättre. 

Intervju med farmaceuten 

Farmaceuten ville göra intervjun mer ostört på ett café eftersom hon inte ville att 

kollegorna skulle få höra det hon hade att säga. Det kan tolkas som att tilliten för att 

uttrycka sina åsikter känns otrygg just på det apoteket hon arbetar för. Denna farmaceut 

har jobbat 17 år i yrket. Hon tycker att det som är positivt med omregleringen är att det 

har blivit mer konkurrens, vilket gör att personal på olika apotek försöker tävla med 

varandra att försöka vara bäst. Personalen gör sitt bästa på jobbet för att bli det bästa 

apoteket och därmed har personalen höga krav på sig själv och även mer krav från chefen. 

En negativ sak med omregleringen är att det inte längre går att se de andra apotekens 

lagersaldo för olika läkemedel. Nu kan lagersaldot endast ses på de apotek som ingår i 

samma kedja. Om det är någon viktig medicin som är slut, t ex antibiotika för barn, 
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brukar de ringa till de närmaste apoteken (även om de inte ingår i samma kedja) och fråga 

om de har det i lager.  

Farmaceuten ansåg att framtiden ser ljus ut. Det har varit lite stressigt de senaste åren med 

att lära sig det nya datasystemet och samtidigt lära känna nytt folk, då många av de äldre 

kollegorna har bytt arbetsplats. Det blev mycket nytt på en gång, men det börjar bli mer 

stabilt nu och troligtvis kommer det att bli ännu mer stabilt i framtiden.  

När frågan om kompetensutveckling ställdes fick farmaceuten fundera lite på hur hon 

skulle uttrycka sig på bästa sätt. Förr hade de så kallade ”info-morgon” då de satt i en 

grupp och fick information om vilka nya läkemedel som har kommit ut på marknaden och 

varför de är bra. Men nu får farmaceuterna 1 timme varannan vecka för 

kompetensutveckling, som de måste göra på egen hand. Det ställer därmed större krav på 

den enskilda receptarien och gör att viktig information lätt kan missas om t ex nya 

läkemedel. Detta kan således innebära att personalen idag inte alltid är så väl uppdaterad 

om t ex nytillkomna läkemedel, nya behandlingsrekommendationer, m.m., som de var 

före omregleringen.  

Det nya IT systemet är farmaceuten väldigt nöjd med och påstår att IT-systemet före 

omregleringen inte går att jämföra med det nuvarande, eftersom de är väldigt olika.  

På hennes apotek har antalet anställda minskat, men kundkretsen är ungefär densamma. 

Det gör att varje person får arbeta hårdare för att köerna inte skall växa. Men farmaceuten 

tycker ändå att stressnivån är densamma, att kundkontakten är oförändrad och att 

rådgivningen fortfarande är av god kvalité. 

Att få en sammanhängande semester var inga problem förr, vilket hon tyckte var väldigt 

bra eftersom hon har små barn som hon ville spendera sommaren tillsammans med. Men 

nu på senare år har hon behövt dela upp semestern i flera mindre perioder, eftersom 

personalstyrkan har minskat.  Hon kan inte längre ta ut en sammanhängande fyra veckors 

semester. Nu får hon istället ta ut högst tre veckor sammanhängande semester i 

månaderna juni till augusti. Detta tyckte farmaceuten var väldigt negativt.  

Den sista frågan var om farmaceuten ville lägga till något om omregleringen. 

Farmaceuten påstod att efter omregleringen har cheferna börjat tänka mycket på ekonomi, 

och att apoteken ska gå med vinst. Hon la även till att det är viktigt med ekonomin, 

eftersom det annars finns en risk för att apoteket läggs ner. Hon menade att cheferna 

tänker mer idag på kunderna och att dessa är alltid i fokus. En god ekonomi är grunden 

för en fortsatt verksamhet på ett apotek. Sedan kom hon på att personalen kanske ändå 

hade mer tid åt kunderna förr än nu på grund av dagens personalminskningar.  



 
17 

 

 

Intervju med apoteksteknikern  

Till sist genomfördes en intervju med en tekniker. Den gjordes på hennes apotek. 

Teknikern hade arbetat på apoteket i 10 år. Hon tycker att det har varit inspirerande med 

omregleringen eftersom personalen har blivit mer engagerade i sitt arbete, och jobbar idag 

frivilligt hårt. Hon tycker att det är positivt att den nya styrelsen ger mycket information 

om hur det går för företaget, och hur de ligger till på marknaden. Den mängd information 

de får nu om hur det går för apoteken idag, fick de inte förr. Det som är negativt med 

omregleringen, precis som farmaceuten sa, är att det har blivit färre anställda och mer 

stress samtidigt som kraven från chefen har ökat. Detta gör att arbetsmiljön har blivit 

försämrad. Hela tiden finns det en medvetenhet om att det finns konkurrenter på 

marknaden, vilket gör att de olika apoteken riskerar att gå i konkurs. Därför koncentreras 

det mycket på mer försäljning idag, och personalen satsar väldigt hårt på att värva kunder. 

Detta kan dock ibland bli lite tungt för kunden eftersom personalen ger för mycket 

information på en gång. På apoteken försöker de göra sitt bästa för att behålla kunderna.  

När jag sedan frågade om hur teknikern tror att framtiden kommer att se ut svarade hon 

på att de precis har haft ett chefsmöte. Där diskuterades att det ska bli mindre stressigt i 

framtiden och att framtiden ser ljus ut. Även cheferna är således medvetna om att det är 

för stressigt på arbetsplatsen för tillfället, men de jobbar för att det ska bli bättre. Även 

teknikern påpekade - som farmaceuten - att de måste söka information på egen hand. Men 

teknikern tyckte inte att det var ett problem då det finns mycket information ute på nätet 

och att hon även kollar upp information på sin fritid. Därmed har hon stor kunskap av de 

läkemedel och varor som finns på apoteken och anser att hon kan ge bra råd till sina 

kunder.  

När teknikern fick frågan om vilka förväntningar hon hade på omregleringen fokuserade 

hon främst på lönen. Hon hade förväntat sig att de nya ägarna, Apoteket Hjärtat, skulle ge 

henne en löneförhöjning. Detta skedde tyvärr inte, men hon var ändå positiv och pekade 

på att friskvårdspengarna har ökat. Efter omregleringen har även IT-systemet ändrats och 

det tycker teknikern är väldigt bra. Hon tycker om det nya systemet, även om det har 

många steg och är lite svårare att lära sig. Hon menar att det nya IT-systemet är mer 

säkert. Det är svårare att göra fel och t ex har risken att göra felbeställningar minskat.  

Teknikern hade inga problem med förläggning av sina semesterveckor, eftersom hennes 

barn är vuxna. Oftast fick hon de semesterveckor som hon önskat sig. 

Sammanhållningen mellan teknikern och hennes kollegor är också väldigt bra. Det är 

sällan bråk mellan kollegorna. Hon menar citat: ”alla är så upptagen med sitt arbete att det 
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inte längre finns tid att tjafsa om olika saker, alla gör sitt”. Även kundkontakten har 

förändrats positivt, eftersom apotekens prioritering är att behålla sina kunder. Personalen 

är noga med att hälsa på alla kunder som kommer in, och ger dem den tid de behöver för 

rådgivning. Enligt teknikern har alltså kundkontakten blivit bättre. 

Slutligen frågades om något kunde förändras som skulle kunna leda till att arbetsmiljön 

blev bättre. Hon svarade att cheferna inte borde ha så höga krav på sin personal. Hon 

menade att alla försöker att göra sitt bästa, men att cheferna aldrig verkar bli nöjda. 

Teknikern önskar att cheferna skulle uppskatta hennes arbete i högre grad. 

Sammanfattning av intervjuerna 

Sammantaget var apotekschefen mycket positivt inställd till reformen och tyckte att det 

har förändrat arbetsmiljön på ett positivt sätt. Hon var nöjd med hur allt fungerar. 

Farmaceuten var inte lika nöjd med reformen, då det påverkat hennes möjligheter att 

förlägga sin semester till en längre sammanhängande period, under sommarmånaderna. 

Vidare ansåg hon att informationen om nya läkemedel blivit sämre. Teknikern var 

missnöjd med att hennes lön borde ha höjts mer efter omregleringen och att stressen samt 

kraven från chefen borde minska. 

Resultat av enkätundersökningen 

Målet före enkätutdelningen var att få in 40 enkätsvar  och att det skulle vara en stor 

spridning mellan olika apotekskedjor. Sammanlagt delades till 11 apotek ut 70 enkäter. 

Av dessa returnerades 32 ifyllda. Apotekskedjorna, förutom Apoteket AB och Apoteket 

Hjärtat, var i undersökningen representerade av små apotek, vilket medför att dessa 

kedjor representeras av ett färre  antal anställda. På de mindre apoteken fanns även yngre 

personal. Dessa yngre medarbetare började arbeta efter omregleringen av 

apoteksväsendet, som skedde i juni år 2009. Hade de inte varit anställda dessförinnan 

kunde de inte svara på enkäten. Detta medförde att flera unga respondenter inte fick vara 

med i enkätundersökningen. Apoteket AB och Apoteket Hjärtats apotek var större med 

följaktligen fler anställda per apotek. Fler svar har därför erhållits från dessa två kedjor. 

18 farmaceuter och 13 tekniker som svarade på enkäterna. 
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 13 personer från Apotek AB (42 %)

 10 personer från Apoteket Hjärtat (32 %)

 2 personer från Apoteket Cura (6 %)

 2 personer från Apoteket Boots (6 %)

 2 personer från Doc Morris (6 %)

 2 personer från Kronans droghandel (6 %)

Av ovanstående 31 personer hade 18 personer tjänstgjort på apotek över 10 år (varav 8 

personer > 20 år), se figur 1.  

       Figur 1. Antal tjänstgöringsår på apotek hos de farmaceuter 

som besvarande enkäten.  

På frågan om personalens möjlighet att få en längre sammanhängande semesterperiod 

under semestermånaderna hade minskat sedan omregleringen svarade 12 personer (39 %) 

på att de fick ta hela semestern på en gång förr men inte nu längre, och 18 personer (58 

%) svarade att det inte har blivit någon skillnad. Endast en person svarade att de inte fick 

ta hela semestertiden på en gång förr men att de får göra det nu.  

Antalet anställda på de enskilda apoteken verkar ha minskat då 22 personer (73 %) 

svarade att de har blivit färre. Sex respondenter kunde inte svara på frågan, eftersom de 

hade bytt arbetsplats, och kände inte till tidigare förhållande på sin nuvarande arbetsplats. 

Två personer svarade att de är ungefär lika många anställda på apoteket idag som tidigare. 

Trots att personalstyrkan har blivit mindre svarade 17 personer (55 %) att det inte är 

någon skillnad på rådgivningen nu, och att de har lika mycket tid till rådgivningen som 

förr. Fyra personer svarade att de till och med har mer tid att ge råd nu jämfört med förr. 

Tio personer (32 %) svarade dock att de hade mer tid förr att ge råd än vad de har nu.  

I enkätens kommentarer till frågan om tid till information i kundmöten framfördes att i ett 

och samma möte skall personalen informera om många saker - dels sådant som är viktigt 
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för att patienten skall kunna välja rätt behandling i egenvården och få en optimal effekt av 

sin medicin, och dels sådant som är viktigt för apotekskedjan såsom kundklubb och 

information som skapar merförsäljning. Detta gör att det snabbt kan bli köbildning, 

speciellt då lite äldre kunder är inne på apoteken. På receptsidan verkar det vara mer 

positivt då det nya systemet tycks ge receptarierna mer tid till rådgivning runt 

expedierade läkemedel. En respondent svarade att det idag är fler arbetsuppgifter till färre 

personer. Trots att kundtrycket har minskat på grund av nyetableringar av fler apotek så 

har alltså arbetsuppgifterna ökat.  

Det nya IT-systemet på apoteken verkar ge ett positivt intryck hos de flesta medarbetare. 

De tycker att det nya systemet, oavsett kedja, är ett bra system. Det är många steg i det 

nya systemet, men det gör att felbeställningar och felexpedition inte sker i lika hög grad. 

Däremot har vissa klagat på att det är för mycket information på skärmen samtidigt, vilket 

kan bli förvirrande. Förslag om att logga in med fingeravtryck för att göra systemet 

säkrare har tillkommit. Däremot behöver alla systemen små korrigeringar då exempelvis 

REX systemet (Apoteket AB) kan hänga sig ibland. Det är frustrerande både för personal 

och kunder. Problemet håller på att åtgärdas i en ny version av programvaran som ska 

komma ut till apoteken inom Apoteket AB.  

På frågan om de instämmer med att kundkontakten har förbättrats sedan omregleringen 

anger nio personer att de instämmer helt på denna fråga, figur 2. Fem personer har svarat 

att de delvis instämmer, vilket leder till att 14 personer (45 %) har svarat på att de tycker 

att kundkontakten har förbättrats efter omregleringen. 12 (39 %) personer är neutrala på 

denna fråga, och fem personer (16 %) tycker att kundkontakten har försämrats efter 

omregleringen. 
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Figur 2. Svar på påståendet att kundkontakten har förbättrats efter omregleringen. 

På frågan om stressnivån har ökat efter omregleringen svarar nio personer att de 

instämmer helt med frågan och sex personer har kryssat för att de instämmer delvis, figur 

3. Ungefär hälften av respondenterna anser att stressnivån har ökat. Nio personer svarade

neutralt och sju personer instämmer inte med frågan. Det är en person som har svarat att 

de inte instämmer alls. 

Figur 3. Svar på påståendet att stressnivån i arbetet har blivit högre efter omregleringen. 
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Figur 4 visar att respondenterna inte instämmer i påståendet om att de får jobba mer än 10 

timmar per arbetsdag efter omregleringen. 11 personer svarade att de inte instämmer alls 

och sju personer svarade att de delvis inte instämmer med påståendet. Detta betyder att 18 

personer (60 %) svarade att de inte behöver jobba över 10 timmar på en arbetsdag. Fyra 

personer svarade att de delvis instämmer och två personer svarade att de instämmer helt. 

Således, även om de flesta inte håller med har ändå några personer fått arbeta över 10 

timmar per dag.  

Figur 4.  Svar på påståendet att personen får arbeta mer än 10h per dag. 

Den viktigaste frågan om personalen generellt sett är nöjd med arbetsmiljön på sin 

arbetsplats kom som sista påstående i enkäten. Här har 13 personer svarat att de är helt 

nöjda med arbetsmiljön på sitt apotek, figur 5. Sex personer har svarat att de instämmer 

delvis. Det vill säga 19 personer (63 %) är nöjda med sin arbetsmiljö. Sex personer har 

svarat neutralt och fem personer (17 %) har svarat att de inte är nöjda med sin 

arbetsmiljö. Sammantaget är de flesta är nöjda, men det kan ändå behövas göras 

förbättringar, då målet är att alla ska vara nöjda med sin arbetsmiljö. 
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Figur 5. Svar på påståendet att personen är nöjd med arbetsmiljön på sitt apotek. 

I enkäten fanns även öppna frågor där personerna kunde motivera/lämna synpunkter till 

sina svar. Nedanstående kommentarer har framförts om arbetsmiljön.  

 ”Hårdare klimat, attityd, färre jobbar för fler personer och folk blir sjuka oftare än

någonsin på apoteken”

 ”Får jobba mitt på dagen exempelvis kl. 11-18”

 ”Det behövs bättre städning”

 ”Kötiderna kan bli lite extremt, jag har inget emot att jobba snabbt, men ibland går

det över servicenivån”

 ”Chefen stressar personalen i onödan”

 ”Som chef arbetar man alldeles för mycket, men arbetsdagarna är bra”

 ”Ingen skillnad, vi har kul på jobbet och tycker om kunderna”

Nedan kommer lite kommentarer om hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras: 

 ”Attityd förändring behövs, speciellt hos chefer – en del är inte lämpade som

chefer”

 ”Bättre scheman, nu är inte den enda veckan lik den andra, det vore bra med

längre/bättre basscheman”

 ”Man ska kunna påverka sitt schema”

 ”Personalen får påverka själv sitt arbete och arbetsuppgifterna ska vara tydliga

och fördelade efter utbildning”

 ”Alla chefer bör vara kompetenta och ha tålamod”
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 ”Ett stort misstag var att ta bort städpersonalen. Det är på sina ställen mycket

dammigt, stämmer inte med bilden av ett apotek som jobbar med hälsa i vita

rockar”

 ”Mer personal”

 ”Kunna ta fyra veckor sammanhängande semester”

 ”Mer stöd från support om funktioner inom apoteket och en förenklad

varuhantering”

 ”Bättre avtal för chefer (reglerad arbetstid)”

Ovan är en sammanställning av förslag som har tillkommit. Många har hoppat över att 

svara på de öppna frågorna i enkäten. 

DISKUSSION 

Sammanfattningsvis har tiden för kundkontakt ökat på apoteken, troligtvis för att cheferna 

av konkurrensskäl vill värva kunder. Även om stressen har ökat och personalantalet 

minskat, verkar arbetsmiljön vara godkänd av apotekspersonalen.  

DISKUSSION AV METODEN

För att ta fram bra enkätfrågor intervjuades tre personer: en apotekschef, en farmaceut 

och en apotekstekniker. Detta gjordes för att få en bild om vad som ansågs vara viktiga 

arbetsmiljöfrågor bland de olika anställningskategorierna på apoteken. Frågorna ställda 

under intervjuerna baserades endast på min egen erfarenhet av apoteksarbete och det som 

står i media och i tidningen Svensk Farmaci. Eftersom Svensk Farmaci är en facklig 

tidskrift ses endast en sida av problematiken (d.v.s. vad teknikerförbundet anser). 

Informationen från tidningen har tagits upp i intervjuerna för att få en uppfattning om vad 

både apotekspersonal och den fackliga tidskriften anser om olika problem.  

Önskvärt hade det varit ifall personer kunde ha intervjuats från de olika apotekskedjorna 

för att se om det är någon skillnad emellan dessa, men denna möjlighet kunde jag inte 

uppnå i detta arbete. 
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Svarsfrekvensen från enkäterna var relativt god, då 70 enkäter delades ut och 32 

enkätsvar kom tillbaka – något mindre än hälften. En anledning kunde dock vara att flera 

i personalen inte uppfyllde kravet på en anställningstid på apotek på minst 5 år.  

Min tanke, när enkäten togs fram, var att den skulle vara kort, och att det skulle gå på två 

minuter att fylla i den. Det är svårt att förmå folk att lägga ner sin fritid på att fylla i 

enkäter. Trots den lilla ansträngningen det innebar, var det ett litet intresse i att fylla i 

enkäterna.  De flesta apotek returnerade bara två till fem enkäter.  

Ett problem med generaliserbarheten av resultatet är att flera apotek hade många 

nyanställda, som inte kunde relatera till hur apoteksarbetet var före omregleringen. Dessa 

respondenter fanns i mindre utsträckning inom de två stora kedjorna Apoteket AB, och 

Apoteket Hjärtat.  

Frågan är om det finns något mönster bland vilka som har svarat på enkäten? Ett 

alternativ är att de som har gott om tid är de som väljer att svara. Ett annat alternativ är att 

de som är missnöjda väljer att svara på enkäter eftersom de vill se en förändring.  

Personalen på några apotek sa att de hade glömt att svara på enkäterna och bad mig 

komma tillbaka efter några dagar. 

En annan metod som skulle kunnat vara bra, hade varit att maila ut enkäterna till olika 

apotekschefer så att de i sin tur kunde maila enkäten till sina anställda. Detta hade bland 

annat underlättat spridningen till ett större geografiskt område. En risk är dock att 

apotekscheferna inte skickar enkäten vidare. Bäst vore att skicka enkäten direkt till de 

anställda. Generellt gäller att det är svårt att förmå individer att besvara enkäter. Man kan 

också få problem med att göra en bra bortfallsanalys, eftersom man inte vet hur bortfallet 

påverkar svarsutfallen.  

Tanken med att dela ut enkäterna personligt var att jag kanske positivt skulle kunna 

påverka personalen till att besvara frågorna. Detta skedde tyvärr inte, och jag fick tillbaka 

färre enkäter än förväntat. En elektronisk enkät hade varit ekonomiskt och miljömässigt 

bättre. Då hade man inte behövt skriva ut 70 enkäter (det vill säga 210 st papper plus 

kuvert och kartonger).  

Många hoppade över de öppna frågorna i enkäten. De flesta besvarade endast 

kryssfrågorna. Kanske var detta ett uttryck för hur mycket tid man ville ägna åt enkäten, 

eller hur viktig man ansåg att den var.  Alternativt hade man kanske inte några synpunkter 

man ville framföra.  
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Eftersom de apotek som valdes ligger ungefär inom samma område i Stockholm går det 

kanske inte fullt ut att generalisera resultatet till apotek i glesbygd. Hade enkäterna 

mailats ut hade enkätsvaren kunnat komma från hela Sverige och därmed få fler svar och 

ett mer generaliserbart resultat. Det är möjligt att apoteken i Stockholm har fler kunder 

per anställd än exempelvis i glesbygden, och därmed är resultaten från södra Stockholm 

inte relevanta för de som bor i samhällen och mindre städer.  

En viktig faktor att tänka på här är att det kan finnas personer på apoteken som tyckte att 

metoden med att ge ett vanligt kuvert med enkäterna inte är tillräckligt säkert och att 

chefen kan lätt byta ut kuverten mot ett annat. Det finns en risk (även om den inte är så 

trolig) att chefen kunde ha läst vad personalen hade skrivit i sina enkäter och därmed ville 

de inte svara helt ärligt på vad de tycker om arbetsmiljön. En annan faktor kan vara att, 

eftersom detta är ett arbete som troligen inte kommer att nå cheferna, personalen inte har 

svarat seriöst på enkäten.  

Enligt en apotekschef från Apoteket Hjärtat (ej den som intervjuades) har styrelsen 

skickat ut varningar till sina apotek om att inte svara på enkäter eller frågor som oseriösa 

företag eller personer frågar om. Det har skett mycket bedrägerier enligt denna 

apotekschef och att apoteken måste vara försiktiga så att företaget inte tar skada. 

Apotekschefen menade att det är några företag som försöker få ut privat information från 

personalen och därmed har chefen sagt till personalen att inte svara på frågor från 

oseriösa aktörer.  

DISKUSSION AV RESULTATET 

Resultatet av enkäterna var inte helt förvånande. Många apotek har dragit ner på personal, 

något som kunde ha förväntas redan innan omregleringen, eftersom ett av reformens mål 

var att minska kostnaderna. Man bör beakta att den största delen av apotekens 

kostnadsmassa utgörs av personalkostnader.  

Omregleringen har lett till att fler apotek etablerats, vilket i sin tur vilket lett till att 

omsättningen på de enskilda apoteken har sjunkit. På många apotek finns det inte 

förutsättningar att ha lika många anställda som tidigare.  

I resultaten har inte redovisats om åsikterna varierar mellan olika apotekskedjor eftersom 

det var väldigt få som har svarade på enkäten inom Kronans Droghandel, Doc Morris, 

Apoteket Cura och Boots. För att kunna jämföra om skillnader förelåg mellan de olika 
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apotekskedjorna borde enkäterna ha delats ut till fler än bara ett apotek vardera från dessa 

kedjor. Detta skulle möjliggjort en mer differentierad sammanställning av åsikterna från 

personal från olika apoteksaktörer. Det föreliggande resultatet är baserat på vad olika 

personalgrupper tycker oavsett från vilken kedja de kommer.  

Apoteken borde även ha delats upp på antalet anställda på respektive apotek och i små 

apotek och stora apotek. En spekulation kan vara att de mindre apoteken har ett lugnare 

arbetstempo än de större. De mindre apoteken har inte lika många kunder och då och då 

kan personalen andas ut, då det inte finns kunder i apoteken medan i de större apoteken 

finns det alltid kunder. Däremot i de mindre apoteken är det färre anställda och då har 

varje individ fler arbetsuppgifter, vilket kan vara utmanande på sitt sätt. 

Via intervjuerna har betydelsen av cheferna visat sig vara en viktig faktor i varför 

arbetsmiljön är som den är på många apotek. Cheferna är nu mer fokuserade på vad som 

sker på apoteken och hur de ekonomiska resultaten utvecklas. Mycket kraft läggs ner på 

att ekonomin ska vara stabil och att företagen ska tjäna så mycket som möjligt.  

En chef för Apoteket Boots (en annan chef än den som intervjuades) påstod att de stora 

apotekskedjorna som Apoteket Hjärtat och Apoteket AB satsar mer på ekonomi och de 

mindre apotekskedjorna satsar mer på att värva kunder och försöker ge så bra service som 

möjligt. Service är första prioritering för de mindre företagen och för de större företagen 

är ekonomin första prioritering. Detta är dock väldigt individuellt med tanke på vem som 

är chefen för respektive apotek. Apoteket Boots hade mycket färre kunder än Apoteket 

Hjärtat som låg i samma centrum. Då är det förståligt att de riktar in sig på service för att 

kunna värva fler kunder.  

Det var 17 personer utav 32 som uppgav att de har lika mycket tid för att ge råd nu som 

de hade tidigare. Detta stämmer inte överens med vad den fackliga organisationen 

Farmaciförbundet påstår. I deras arbetsmiljörapport från 2012, som besvarades av 1235 

medlemmar, har 61 % av medlemmarna svarat att de inte känner att de har tillräckligt 

med tid att ge kunderna individuella råd. Samtidigt som 63 % av de som besvarade 

Farmaciförbundets enkät känner att de inte är bra informerade om nyheter inom 

läkemedelsområdet. Exempelvis framkom vid intervjun med farmaceuten att 

informationen är sämre då de inte längre har ”info-morgnar” (19). 

I enkätundersökningen fanns en öppen fråga om vad de tillfrågade tycker om IT-systemet. 

Det var endast 2 personer som klagade på att IT-systemet kan vara krångligt. De andra 

var mycket positiva till det. Enligt arbetsmiljörapporten från år 2012 redovisas att 70 % 

ansåg att krånglande IT-system ökar stressnivån (16). En möjlig anledning till att 

enkätsvaren är annorlunda kan vara att IT-systemet inte krånglar lika mycket nu som 
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tidigare eller att personalen har börjat förstå hur de ska använda systemet och börjat tycka 

om det bättre nu.  

Vid svar på påståendet att kundkontakten hade förbättrats angav endast fem personer att 

de inte alls instämde.  

I min undersökning bland apotekspersonal frågades det efter hur nöjd personalen är på 

apoteken med den möjlighet de har till kundrådgivning. I kontrast till detta gjorde den 3 

september år 2012 SVT en undersökning om vad kunder tycker om apoteken. Enligt 

denna undersökning ansåg kunderna att apoteken försöker sälja så mycket som möjligt till 

dem av egenvårdsprodukter genom att locka kunderna med rabatt på exempelvis smink. 

Men försäljning av handelsvaror som smink ska inte ske på bekostnad av minskad service 

runt läkemedel som säljs med eller utan recept. Kunder med många mediciner, 

exempelvis dyra läkemedel mot reumatism, framförde i programmet att de måste gå till 

flera olika apotek för att få sina mediciner, vilket är ett resultat av att apoteken håller nere 

sina lager. Detta är allvarligt då kunderna inte verkar vara nöjda med denna ordning (20). 

15 av 31 personer i enkätundersökningen påstod att stressnivån hade ökat efter 

omregleringen. Detta är en konsekvens av att personalstyrkan har blivit mindre och 

arbetsuppgifterna är desamma. Stress leder till att personalen oftare blir sjuk. Om en 

medarbetare är sjuk ofta leder detta till personalbrist, och stressen ökar. Till slut kan detta 

bli en ond cirkel. Därför är det mycket viktigt för en själv att inte stressa upp sig på jobbet 

(21).  

Exempel på hur en stressituation kan uppkomma på ett apotek är när det finns många 

kunder, för lite personal, många varor att plocka, läkemedelsbeställningar som måste 

göras, hyllplaneringen som behöver ändras, m.m. Personalen får inte tid till att ta hand om 

sina ansvarsområden och kollegorna blir irriterade på varandra eftersom de inte sköter sitt 

jobb. Om personalen har för bråttom i arbetet kan det lätt ske felexpedieringar, felställda 

diagnoser eller dåligt kundbemötande, vilket gör att kunden inte litar på personalens råd. 

Att allt fler apotek har öppnats under en kort tid har resulterat i att fler apotek får dela på 

samma antal anställda som tidigare.  Tero Hulta, som är en förhandlingschef för 

Farmaciförbundet, påstår att arbetsmiljön har försämrats efter privatiseringen och de äldre 

medlemmarna av Farmaciförbundet som är runt 62 år ringer och vill gå i förtidspension 

för att de inte orkar med det nya tuffare tempot (16). 
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SLUTSATS  

 

Flertalet av de anställda på deltagande apotek i södra Stockholm är nöjda med sin 

arbetsmiljö även om det finns mycket som skulle kunna förbättras.  

Det är önskvärt att cheferna erbjuder fyra veckors sammanhängande semesterledighet 

under sommarmånaderna åt de anställda som så önskar, så att dessa kan komma tillbaka 

till arbetet med nya krafter.  

Det är också viktigt att cheferna ges möjligheter att rationalisera arbetet och få ett fokus 

på sådant som man kan få ersättning för.  

Stress är en viktig bidragande faktor till varför personalen kan blir sjuk, och därför är det 

önskvärt att stressen sänks till ett minimum, i det mån det går. Positiv feedback till 

personalen och uppskattning från chefen och kollegor är också viktigt för att få upp 

motivationen och energin i arbetet. 

Även om personalen är nöjd med arbetsmiljön på sitt apotek är den långt ifrån perfekt. 

Källor som Farmaciförbundet indikerar är att nästan ingen är nöjd med arbetsmiljön och 

att personalen inte rekommenderar folk till att studera till apotekstekniker eller farmaceut. 

Detta stämmer inte.  Många är nöjda med sitt yrke, det märktes både från enkätsvaren och 

från de intervjuer som gjordes. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

Varken Farmaciförbundet eller Sveriges Farmaceuter har jämfört arbetsmiljön inom de 

olika apotekskedjorna mot varandra. Olika företagskulturer kan göra att olika företag ser 

olika på arbetsmiljöfrågor vid prioritering av resurser. Vi har kedjor med inhemska ägare, 

och kedjor med ägare från andra länder. Apoteken håller på att diversifiera sina sortiment 

av läkemedelsnära produkter och tar in egna varumärken. Det skulle därför vara intressant 

att studera samband mellan arbetsmiljö och olika företagskulturer. 
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Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av 
omregleringen av apoteksmarknaden? 

Hej!  
Jag heter Sara Hussain och är en farmaceut student på Linnéuniversitetet. Mitt examensarbete 
handlar om att undersöka hur/om arbetsmiljön har förändrats sedan juni 2009 då apoteken 
privatiserades. Därför är det viktigt att du som fyller i enkäten har jobbat i branschen sedan innan 
omregleringen, dvs du måste ha fått en anställning på apoteket innan juni 2009.  
Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. När ni har fyllt i enkäten stoppar ni in den i ett 
kuvert och lägger den i kartongen som jag har skickat med. Detta görs för att ingen annan än jag 
ska kunna läsa Era svar.  
Stort tack! 

Är du farmaceut eller tekniker? 

 Farmaceut 

 Tekniker 

 Övrigt:____________ 

Vilket apotek arbetar du på? 

 Apoteket AB 

 Apoteket Hjärtat 

 Kronans Droghandel 

 Doc Morris 

 Boots 

 Cura apotek 

 Medstop 

 Övrigt: ______________ 

Hur länge har du arbetat i branchen? 

 3-5år 

 6-10år 

 10-20 

 över 20 år 

Har längden av ditt sammansatta semester minskat sedan omregleringen? 
Dvs om du fick ta alla 4 veckor på en gång innan och inte längre eller tvärtom? 

Bilaga 1 



 
33 

 Fick ta hela semestern på en gång förr men inte längre 

 Fick ej ta hela semestern på en gång förr men får det nu 

 Ingen skillnad 

 
Vi har blivit färre som arbetar efter omregleringen 

 Ja, vi var fler förr 

 Nej, vi är fler nu 

 Vi är ungefär lika många 

 Ny arbetsplats 

 
Känner du att du har tillräckligt med tid för att ge bra råd jämfört med innan regleringen 

 Mer tid nu 

 Mindre tid nu 

 Ingen skillnad 

Motivera ditt svar: 
 
 
 
 

Vad anser du om det nya IT-systemet? 

 

 

 

Kundkontakten har förbättrats efter omregleringen 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ins tämmer helt, till 5, Ins tämmer inte alls,.      Instämmer inte alls 

 

Stressnivån i mitt arbete har blivit mycket högre efter omregleringen. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ins tämmer helt, till 5, Ins tämmer inte alls,.      Instämmer inte alls 

Jag får jobba mer än 10h per dag oftare efter omregleringen 
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1 2 3 4 5 

Instämmer helt 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ins tämmer helt, till 5, Ins tämmer inte alls,. 

Instämmer inte alls 

Jag är nöjd med arbetsmiljön i mitt apotek 

1 2 3 4 5 

Instämmer helt 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ins tämmer helt, till 5, Ins tämmer inte alls,. 

Instämmer inte alls 

Motivera ditt svar: 

Om du skulle kunna ändra på något för att förbättra arbetsmiljön, vad skulle det vara? 

Tack för Era medverkande! 

Med Vänlig Hälsning  

Sara Hussain 
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Frågor till Apotekschefen 

1. Hur länge har du varit chef för ett apotek?

2. Berätta lite om vad du trodde omregleringen skulle ändra med tanke på

arbetsmiljö och arbetsförhållanden?

3. Vad anser du är positivt respektive negativt med omregleringen?

4. Har det blivit som du trodde eller har det ändrats i nuläget?

5. Tycker du att arbetsbördan har blivit mer eller mindre efter omregleringen, hur?

6. IT-systemen har väl också ändrats, är det nya systemet smidigare? Vad är

skillnaden?

7. Om du jämför personal-antalet innan och efter omregleringen, har det ändrats?

8. Har kundkontakten förändrats?

9. Anser du att kvalitén av produkter eller patientsäkerhet har förändrats?

10. Känner du att motivationen om ex ge råd, har ändrats sen omregleringen? På

vilket sätt?

11. Har stressnivån förändrats? Hur?

12. Har kompetensnivån förändrats?

13. Har personalen samma rättigheter som förr?

14. Får de flesta på jobbet semester som de önskar sig, eller måste de dela upp

semestern i 2 delar?

15. Tycker du att sammarbetet mellan kollegorna har förändrats?

16. Kan du beskriva någon situation där du tydligt ser en skillnad efter

omregleringen?

17. Tänker du annorlunda  när du ska anställa någon nu till skillnad från innan?

18. Något mer du vill tillägga om dina åsikter angående omregleringen?

-Följdfrågor kan tillkomma med tanke på vilka svar som ges 

Bilaga 2 
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Frågor till farmaceuten/teknikern 

1. Hur länge har du arbetat som farmaceut/tekniker?

2. Vad anser du om reformeringen, dvs vad är positivt och negativt?

3. Hur tror du framtiden ser ut med tanke på arbetsförhållanden och arbetsmiljön?

4. Känner du att du har bra läkemedelsinformation och kan ge bra information?

5. Har det blivit som du trodde eller har det ändrats i nuläget?

6. Tycker du att arbetsbördan har blivit mer eller mindre efter omregleringen, hur?

7. IT-systemen har väl också ändrats, är det nya systemet smidigare? Vad är

skillnaden?

8. Om du jämför personal-antalet innan och efter omregleringen, har det ändrats?

9. Har stressnivån förändrats? Hur?

10. Får de flesta på jobbet semester som de önskar sig, eller måste de dela upp

semestern i 2 delar?

11. Tycker du att sammarbetet mellan kollegorna har förändrats?

12. Har kundkontakten förändrats?

13. Något mer du vill tillägga om dina åsikter angående omregleringen?

-Följdfrågor kan tillkomma med tanke på vilka svar som ges 

Bilaga 3 
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