
1 
 

 
 

 

 

Privatiseringens påverkan på 

verksamhetsstyrningen inom 

apoteken i Stockholm 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C | Vårterminen 2014 

Av: Petra Halisso och Sam Zolfaghari 

 

Handledare: Klara Tomson 
 



2 
 

Sammanfattning 

Titel: Privatiseringens påverkan på verksamhetsstyrningen inom apoteken i Stockholm 

Ämne: Företagsekonomi C, Ledarskap 

Författare: Petra Halisso och Sam Zolfaghari 

Handledare: Klara Tomson 

Nyckelord: privatisering, apotek, verksamhetsstyrning, strategi, ledning, 

organisationsstruktur. 

Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur privatiseringen av Apoteket 

har förändrat verksamheten. 

Metod: Detta är en kvalitativ studie, där primärdatan har bestått av intervjuer med åtta 

apotekschefer i Stockholm. Dessa intervjuer har kompletterats med sekundärdata från 

Apoteket AB:s årsrapporter, samt artiklar. 

Teori: Studien grundar sig på teorier om privatisering av det offentliga, verksamhetsstyrning, 

strategi och ledning samt en tidigare studie. 

Slutsats: Apoteken har förändrats till målstyrande verksamheter där man motiverar de 

anställda på olika sätt för att kunna uppnå resultatmålen. Det har resulterat i att butikschefer 

tvingats arbeta operativt för att uppnå målen då antalet anställda per butik har minskats, vilket 

har lett till en platt organisationsstruktur. Antalet kunder per apotek har minskat då antalet 

apoteksbutiker har ökat, vilket har gjort att kunden har fått en mycket viktigare betydelse. 

Apoteken har vidgat sina vyer och fokuserar utöver läkemedelsförsäljning på skönhets- och 

idrottsartiklar, detta har resulterat i mindre lagerutrymme för receptbelagda läkemedel.  
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Vi vill främst tacka vår handledare Klara Tomson för det engagemang hon visat gällande vår 
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bidragit med värdefull information kring vårt forskningsområde, utan er hade inte denna 

studie kunnat genomföras. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 20 år tillbaka har en rad privatiseringar genomförts i Sverige. Drivkraften till detta har 

varit en politisk vilja som grundar sig i tron att ökad konkurrens resulterar i högre effektivitet 

vad gäller produktion av varor och tjänster (Heyman, Persson och Norbäck, 2013). 

Den 19 februari 2009 överlämnades från regeringen en proposition till riksdagen gällande en 

omreglering av apoteksmarknaden. Denna proposition skulle innebära att Apoteket AB:s 

ensamrätt att sälja vissa läkemedel skulle brytas. Istället skulle den ersättas av ett system där 

den som har ett tillstånd från läkemedelsverket ska kunna bedriva detaljhandel med samma 

läkemedel som Apoteket tidigare har haft ensamrätt på (Regeringen, 2008/09:145). 

Motiveringen var att det skulle ge bättre åtkomlighet för konsumenter, samt skapa nya jobb. 

Omregleringen trädde i kraft den första juli 2009 och det första privatatiserade apoteket 

öppnades den 17 januari 2010 (Realisten, 2010). 

 

Året innan omregleringen gick igenom var Apoteket AB:s omsättning omkring 30 miljarder 

kronor, där receptbelagda läkemedel stod för 23 miljarder kronor och resterande utgjordes av 

receptfria läkemedel, samt andra produkter som inte klassas som läkemedel (Apoteket AB, 

2008). De receptbelagda läkemedlen som utgör ca 76 % av apotekets omsättning är genom 

lagstiftning starkt prisreglerade. De läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, 

exempelvis receptfria läkemedel som nässpray och huvudvärkstabletter råder det fri 

prissättning på (Apotek Hjärtat, 2014). Däremot står dessa för en betydligt mindre del av 

omsättningen och har även kunnat säljas inom detaljhandeln efter privatiseringen 

(Läkemedelsverket, 2013), exempelvis ICA (Ica AB, 2014). Detta har lett till att den 

konkurrens som privatiseringen har fört med sig har ökat ytterligare av de receptfria 

läkemedlen, då de i samband med privatiseringen får säljas på andra ställen än på 

apoteksbutiker. De starkt prisreglerade receptbelagda läkemedlen, samt den ökade 

konkurrensen har lett till begränsade vinstmöjligheter. “Risken för konkurs bland apotek är 

28 % högre än genomsnittet för aktiebolag” (Dagens Apotek, 2014). Detta ställer höga krav 

på en inre effektivitet hos de privatiserade apoteken för att hålla kostnaderna tillräckligt låga 

och kunna gå med vinst (Mynewsdesk, 2013). 
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1.2 Problematisering 

I och med privatiseringen skapades nya villkor och förutsättningar för överlevnad på 

apoteksmarknaden, eftersom offentlig och privat sektor skiljer sig åt på flertalet olika sätt.  En 

stor skillnad är olika målsättningar, i privatiserade verksamheter är syftet att ge en så hög 

avkastning till aktieägarna som möjligt (Heyman, Persson och Norbäck, 2013). Offentlig 

verksamhet kännetecknas ofta av dess komplexitet och kan ha många och ofta motstridiga 

mål (Adolfsson & Solli, 2009), men med huvudsyftet att ansvara för samhällsviktiga 

funktioner (Olsson, 2014). En annan skillnad är att verksamheter i offentlig sektor inte kan gå 

i konkurs på grund av att de inte har samma vinstkrav och finansieringsmöjligheter som 

verksamheter i privat sektor (Heyman, Persson och Norbäck, 2013). Även om en verksamhet 

i offentlig sektor inte är långsiktigt lönsam är det politiskt kostsamt att låta det gå i konkurs. 

Därmed har privat sektor ett mycket starkare incitament att vara kostnadseffektiv jämfört med 

offentlig sektor (Ibid). 

 

De nya målen och de högre kraven på kostnadseffektivitet för apoteken som privatiseringen 

har fört med sig, har krävt att verksamheterna behövt anpassat sig till dessa förändrande 

förutsättningar. I och med att läkemedelsbranschen är starkt prisreglerad leder det till 

begränsade vinstmöjligheter. Det privatiserade apoteket har höga krav på inre effektivitet för 

att kunna överleva och gå med vinst. Inre effektivitet definieras som förhållandet mellan 

tillförda resurser och det som produceras. De tillförda resurserna kan vara råvaror, arbetskraft 

och kapital (Jacobsen, 2008, sid 48-52). Det finns en rad olika faktorer som påverkar den inre 

effektiviteten inom en organisation. En av dessa faktorer är verksamhetsstyrning, som kan 

definieras som de handlingar ledningen i ett företag tar till för att nå upp till ett önskat resultat 

(Danderyd kommun, 2014). Genom verksamhetsstyrning kan en verksamhet utveckla 

effektivitet samt skapa tydliga och mätbara mål, vilket är en grund för en hög 

prestationsförmågan inom en verksamhet (IHM, 2014).  

 

Studien kommer undersöka hur apotekschefer har upplevt att verksamhetsstyrningen har 

förändrats och anpassat sig till de nya villkor som gäller på den privata sektorn i samband 

med privatiseringen. Detta leder ner till forskningsfrågan, vilka förändringar i 

verksamhetsstyrningen har skett av de privatiserade apoteken i samband med omregleringen 

av apoteksmarknaden? 
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Verksamhetsstyrning är ett tak för många olika styrmedel, därmed har ett urval gjorts och 

fokus ligger på förändringar inom strategi, ledning och organisationsstruktur. Detta ska 

tillsammans med tidigare forskning om privatisering av det offentliga bidra med förståelsen 

om varför verksamhetsstyrningen ser ut som den gör idag. I studien används även en två år 

gammal tidigare undersökning om verksamhetstyrning inom privatiserade apotek i Sverige 

(Brandt och Sköld, 2012).  

 

Vid samma tid som Brandts och Skölds studie publicerades har det riktats en del kritik mot 

den nya apoteksmarknaden. Bland annat tas det upp att de privatiserade apotekens vinstdriv 

har lett till problem för kunderna när deras medicin allt oftare inte finns tillgänlig (Klepke, 

2012).  Vidare tas det upp i en artikel publicerad av SVT att bristen på tillgängliga mediciner 

har lett till ett tydligt missnöje bland kunderna (Öbrink, 2012). En tredje artikel tar upp att 

kundernas förtroende gentemot apoteksmarknaden har försämrats efter omregleringen. 

Exempel på detta är den information som apotekspersonalen ger vid köp av läkemedel 

(Storstad, 2012). 

 

Ovanstående reaktioner kan ha gjort att de privatiserade apoteken har förändrat sig de senaste 

två åren, sedan Brandts och Skölds studie skrevs. Därmed vore det intressant att återigen 

undersöka förändringar i verksamhetsstyrningen som privatiseringen har fört med sig. Detta 

för att se ifall föreliggande studies resultat skiljer sig åt från den tidigare studiens resultat.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur privatiseringen av apoteket har 

förändrat verksamheten. Studien kommer att undersöka förändringar inom 

verksamhetsstyrning med fokus på strategi, ledning och organisationsstruktur. På detta sätt 

kommer studien kunna klargöra hur det privatiserade apoteket har anpassat sig till den nya 

marknaden för att kunna uppnå inre effektivitet och därmed öka vinstmöjligheterna.  

Förändringarna som har uppstått kommer att belysas genom att ge en bakgrundsinformation 

om hur de berörda områdena i undersökningen såg ut innan privatiseringen. 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av att studien skrivs i Stockholm kommer intervjuerna med apotekscheferna vara på 

apotek som är belägna i Stockholmsområdet. Med hänsyn till den disponibla tiden på tio 
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veckor och metodvalet med kvalitativ ansats kommer intervjuerna att begränsas till åtta 

apotekschefer på åtta olika apotek. Dessa tillhör Apoteket Hjärtat och Kronans Droghandel. 

En konsekvens av detta kan tänkas vara att synen på de förändringar som har uppstått blir 

begränsad. Dels på grund av att det endast undersöks två koncerner och dels då Stockholm är 

Sveriges största stad. Det innebär troligtvis att konkurrensen har en större påverkan i 

Stockholm än i de mer glesbebyggda områdena i Sverige. 
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2. Metod  
 

2.1 Metodval 

I studien används en kvalitativ metod med hänsyn till undersökningens syfte att undersöka 

hur apotekets verksamhetsstyrning har förändrats till följd av privatiseringen. Kvalitativa 

studier behöver ofta omfattande och detaljerande svar för att kunna besvara syftet på bästa 

sätt (Bryman & Bell, 2005, sid 363), vilket har gjort att valet har hamnat här. 

Datainsamlingen har skett med hjälp av primärdata i form av personliga intervjuer och 

telefonintervjuer med åtta olika apotekschefer. Av dessa åtta intervjuade arbetar tre av dem 

på apotek belägna i Stockholms innerstad, två av dessa tillhör Apoteket Hjärtat och en tillhör 

Kronans Droghandel. Resterande fem apotekschefer arbetar på apotek belägna i Stockholms 

ytterstad, två av dessa tillhör Apoteket Hjärtat och tre tillhör Kronans Droghandel. 

Som komplettering till primärdatan används sekundärdata i form av den tidigare 

undersökningen (Brandt och Sköld, 2012) som berör privatiseringens påverkan på 

verksamhetsstyrningen på apotek i Sverige. Utöver denna har elektroniska källor använts för 

att förstå hur organisationsstrukturen ser ut idag. 

 

2.2 Urval 

Intervjuerna har genomförts med apotekschefer som har erfarenhet av både det statligt ägda 

Apoteket AB och det privatägda apoteket. Studien hade kravet att de intervjuer som skulle 

utföras skulle beröra apotekschefer som jobbat på det statliga apoteket innan privatiseringen, 

samt idag jobbar på samma apotek som blivit privatiserat. Urvalet gjordes på det här sättet för 

att de apotekschefer som intervjuades skulle kunna ge en bild av tiden innan privatiseringen, 

men även tiden efter privatiseringen. Detta så att resultatet som studien ger speglar hur de 

statliga apoteken förändrades när de blev privatiserade. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Datainsamlingsmetod  

Till denna studie används kvalitativa intervjuer. Detta på grund av att de kvalitatitva 

intervjuerna har en tendens att vara ostrukturerade, vilket ger möjligheten att låta intervjun gå 

i olika riktningar. Det kan leda till att data som var oväntad, men fortfarande relevant för 

syftet samlas in och på så sätt berikar studien (Bryman & Bell, 2005, sid 362). Det har fört 
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med sig en möjlighet för diskussioner och följdfrågor under intervjuerna, vilket har lett till att 

studien fått en djupare bild av det som undersökts. 

 

2.3.2 Tillvägagångssättet 

Till att börja med besöktes olika apotek i Stockholmsområdet personligen för att se ifall 

apotekscheferna var kvalificerade för intervju, samt ifall de i sådana fall ville ställa upp. 

Kontakt har även skett genom telefonsamtal och e-post till flertalet apotek inom 

avgränsningsområdet. Utöver detta har rekommendationer givits av redan intervjuade 

apotekschefer om andra möjliga kandidater till intervjuerna. Studien kom till slut upp i åtta 

kvalificerade apotekschefer till undersökningen. 

 

Den första apotekschefen som intervjuades ville inte svara så djupt på vissa frågor som hen 

ansåg vara något känsliga. Då det upplevdes som ett problem bestämdes att samtliga apotek 

och apotekschefer skulle få vara anonyma. Detta för att chansen att apotekscheferna skulle 

ställa upp skulle öka, samt att de skulle känna sig bekväma med att svara utförligt på 

frågorna. 

 

Både personliga intervjuer och telefonintervjuer har använts till denna studie. Ifall samtliga 

intervjuer var personliga hade det varit fördelaktigt, då de personliga intervjuerna upplevdes 

som mer givande. Detta eftersom dessa gav mer omfattande svar, samt gjorde det lättare för 

en vidare diskussion jämfört med telefonintervjuerna. Anledningen till att det ändå blev 

telefonintervjuer var på grund av att dessa apotekschefer var upptagna på arbetstid och 

föredrog att intervjun skulle ske över telefon. 

 

Under de flesta intervjuer spelades samtalet in för att sedan avlyssnas och för att det relevanta 

skulle kunna tas med i undersökningen. I de fall inspelning inte kunde genomföras berodde 

det bland annat på att intervjuerna skedde över telefon, det gick inte att spela in under tiden 

samtalet pågick. I ett av fallen godkände inte apotekschefen en inspelning av den personliga 

intervjun. I de fall inspelningar inte kunde ske togs istället anteckningar. 

 

2.4 Utformningen av intervjufrågorna 

Intervjufrågorna utformades utifrån teorierna för att få en så bra bild som möjligt av det som 

skulle undersökas. De teorier som valdes berör de områden som har undersökts, alltså teorier 
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om privatiseringen samt verksamhetsstyrning. Till undersökningen valdes öppna frågor så att 

respondenten skulle kunna svara med sina egna ord och inte tvingas använda förutbestämda 

ordval, vilket skulle vara fallet ifall slutna frågor skulle användas (Saunders, 2009, s. 337). 

Intervjuerna har bestått av åtta frågor där sex av dessa innehöll följdfrågor. Utöver detta har 

beroende på vad den tillfrågade apotekschefen svarat, ytterligare följdfrågor ställts för att få 

ett djupare svar. 

 

Fråga ett till fyra har berört privatiseringen, exempelvis personalnedskärning och hur 

arbetsbördan har påverkats. Fråga fem har berört verksamhetstyrningen i allmänhet, vilket 

avser hur chefsansvaret har förändrats. Fråga sex till åtta har berört strategi och ledning som 

berör hur produktutbudet har förändrats och huruvida några strategiska förändringar har skett.  

2.5 Granskning av metoden 

2.5.1 Realibitet 

På studier med kvalitativ inriktning innebär reliabilitet huruvida studiens data är insamlad på 

ett strukturerat, pålitligt och förståeligt sätt (Thunman och Wiedersheim-Paul, 2003).  

Vid insamling av data användes vid vissa tillfällen inspelningar och vid andra togs endast 

anteckningar. När endast anteckningar tas går det inte att i efterhand kontrollera vad 

respondenterna har sagt. Det utsätter den insamlade datan för risk att feltolkas eller bli 

oförstådd om det tas ur sitt sammanhang. Den risken föreligger inte i samma utsträckning vid 

inspelade intervjuer (Eklund, 2012, sid 3). Till denna studie är fem intervjuer inspelade och 

tre intervjuer antecknade. Därmed föreligger risken att en relativt stor del av studiens 

insamlade data kan ha utsatts för denna bristfällighet.  

 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om hur väl man undersöker det som ska undersökas (Patel & Davidson, 

2011, sid 101). Med hänsyn till studiens syfte har teorier om privatisering av det offentliga, 

verksamhetsstyrning samt strategi och ledning valts. Då intervjufrågorna är relaterade till 

valda teorier som i sin tur är relaterade till syftet, anses validiteten på studien vara hög. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Val av teori 

Med hänsyn till studiens syfte har en beskrivning av privatiseringar valts för att belysa de 

förändringar en verksamhet går igenom när den övergår från den offentliga till den privata 

sektorn. Detta för att åskådliggöra behovet av förändring i och med en privatisering och för 

att få en ökad förståelse för vad en stor del av studien behandlar. I samband med de 

förändringar som belyses i teorier om privatisering av det offentliga kommer man till behovet 

av en ökad inre effektivitet. Det leder ner till den andra stora delen av denna studie som 

behandlar verksamhetsstyrning. 

 

Verksamhetsstyrning avser att utnyttja resurser på bästa möjliga sätt för att kunna uppnå inre 

effektivitet. På så sätt kan verksamhetsstyrning hantera de förändringar som en privatisering 

för med sig, därför har denna studie med en teori som beskriver verksamhetsstyrningen 

generellt. Då verksamhetsstyrning är ett tak för många olika styrmedel inom organisationer, 

har studien dock avgränsat sig till strategi, ledning och organisationsstruktur. 

Strategi inom organisationer går igenom förändringar vid privatisering och har en stor effekt 

på verksamhetsstyrningen (Cuervo och Villalonga, 2000, sid 587). I och med att förändringar 

inom strategi är av omfattande betydelse, har det även en påverkan på andra funktioner inom 

organisationen som exempelvis ledning och organisationsstruktur (Lindvall, 2011, sid 40-47). 

Av den anledningen har studien även dessa begrepp i teoridelen. 

 

3.2 Privatisering av det offentliga 

Enligt Niemivuo och Kanninen (1994) innebär privatisering att det uppstår en fullständig 

eller viss överföring från offentligt till privat ägande, eller kontroll över ett offentligt företag 

så att det upphör att vara offentligt. Privatisering definieras även som en överföring av en 

offentligt styrd verksamhet till en privat person, eventuellt tillsammans med överlåtelse av 

egendom (Niemivuo och Kanninen, 1994, sid 489). Vidare påstår Niemivuo och Kanninen att 

det är väldigt svårt att sätta upp några gränser för privatisering, i stället hävdar författarna att 

man ska bedöma från fall till fall om privatisering är bra och om privatiseringen gynnar den 

berörda organisationen (Ibid, sid 491). 
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Svedberg (1999) beskriver att privata organisationer är möjliga att förändra och anpassa till 

olika situationer. De skapar effektivare instrument för resursfördelning och resursförädling. 

Privata organisationer har som syfte att skapa vinst, de är alltså värdemaximerande. Bland 

annat anpassar dessa sig till den efterfrågan som konsumenterna har och det utbud som 

konkurrenterna har. Om man inte får tillräckligt bra avkastning ser ägarna till att företaget 

blir effektivare (Svedberg, 1999, sid 44-46). 

 

Enligt Megginson och Netter (2001) finns det forskning som bevisar att det är mer effektivt 

och lönsamt med privatägda företag än statligt ägda företag. Privatägda företag är även 

ekonomiskt friskare än statligt ägda sådana. Däremot beskriver Megginson och Netter att 

sysselsättningen i privatiserade företag brukar sjunka då nyanställningen av personal minskar 

(Megginson och Netter, 2001, sid 381). 

 

Statligt ägda företag förväntas vara lågpresterande i jämförelse med privatiserade företag, 

eftersom politikerna sätter upp mål för dessa företag som hjälper dem att vinna röster. Detta 

kan dock stå i strid med effektiviteten. Således förväntas privatisering av offentlig sektor 

starta en förändring i de mål företagen har. Det leder till en ökning av effektivitet, då 

hänsynen till politiska och sociala faktorer inte måste tas till hänsyn i samma utsträckning. 

Det förväntas enligt Megginson och Netter leda till lägre löner, ökning av arbetsbelastning för 

medarbetare, samt minskat antal anställda för att öka företagets effektivitet (Ibid). 

 

3.3 Verksamhetsstyrning 

Lindvall (2011) beskriver att styrningen handlar om att resurser ska användas på bästa 

möjliga sätt. Det innebär att företaget i fråga måste göra det som kunderna eftersträvar, dvs. 

att företaget gör rätt saker. Gör de det går de mot strävan efter effektivitet. Nästa steg är att de 

saker som företaget gör måste göras på bästa möjliga sätt, det är först här företaget uppnår 

produktivitet. Grundregeln för styrning av verksamheter är alltså att förbättra företagens 

effektivitet och produktivitet (Lindvall, 2011, sid 51). 

 

Lindvall förklarar att cheferna är företagets nyckelpersoner, därför kommer mycket av 

aktiviteterna som sker inom företaget riktas mot dessa personer. Med hjälp av den 

information som cheferna tar emot ska de styra och agera inom företaget. I och med att 

cheferna har en handlingsfrihet vet de vad som skall göras för att uppnå givna mål (Ibid, sid 
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36-38). Vidare påstår Lindvall att det finns en generell utgångsmodell för företagets 

verksamhetsstyrning. Hur företag agerar beror på hur de är tvungna att anpassa sig till sin 

omvärld. Fokus ligger på styrsystem, strategier och organisationsstruktur. Ändras någon av 

dessa faktorer behöver man anpassa de andra faktorerna till denna förändring. Varför det är 

så beror på att de tre faktorerna alltid samverkar och påverkar varandra, såväl inom som 

utanför organisationen (Ibid, sid 40-47). 

 

Styrsystem anses vara chefernas sätt att påverka sina anställda genom strategierna som har 

implementerats i företaget. Genom strategier anpassar organisationen sig till omgivningens 

efterfrågan (SmartBiz, 2014). Beroende på vilken strategi företaget väljer att använda sig av 

har företaget olika mycket möjligheter att agera och påverka sin omgivning, det vill säga 

marknaden (Lindvall, 2011, sid 36-38). På det sättet kan organisationen få en 

konkurrensfördel med hjälp av strategin. Strategin har även en påverkan på 

organisationsstrukturen. Relationen mellan dessa två faktorer är betydelsefull då 

organisationsstrukturen fungerar som ett stöd för strategin. För att kunna möjliggöra de nya 

strategierna som krävs när konkurrens blir en faktor behöver organisationsstrukturen 

förändras. Enligt studier genomförda av ekonomiehistoriken Alfred Chandler, påvisas hur de 

Amerikanska storföretagens organisationsstruktur har utvecklats beroende på tillväxtstrategin 

som de har valt att använda sig av (Ibid, sid 43). 

 

Organisationsstrukturen ger en bild av organisationens uppbyggnad och hierarkiska utseende 

(Mervinst, 2014). I en platt organisationsstruktur är makt och ansvar fördelat till många fler 

inom organisationen jämfört med i en vertikalriktad organisationsstruktur som ofta råder i 

statliga organisationer. Det kräver mer av medarbetarna och ledningen (Blixt, 2009). För en 

fungerande styrning är det viktigt att man har styrsystem i företaget som stödjer den valda 

strategin och organisationsstrukturen. En fördel är att företaget blir mindre beroende av 

enskilda aktörer, ifall det har utvecklade styrsystem (Lindvall, 2011, sid 45). 

 

3.4 Strategi och ledning 

När privatisering av statlig verksamhet sker blir ägarens påverkan väldigt viktig, då 

privatiserade organisationer har ansetts få ta ansvar för sina handlingar helt själva på både 

gott och ont. De har inte någon offentlig ägare som är beredd att ta hand om dem ifall det 

skulle gå illa, vilket offentliga organisationer har (Svedberg, 1999, sid 44). 
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Genom att släppa chefer från politikernas kontroll kan privatisering frigöra chefer till att 

utöva sina ledande egenskaper. Det privatiserade företagets organisationskultur kan förväntas 

förändras med övergången från politiska mål till finansiella mål och ett mer resultat- och 

marknadsbaserande incitament. Företaget kommer sannolikt gå från produktionsorientering 

till kundorientering (Cuervo och Villalonga, 2000, sid 588). För att kunna göra denna 

övergång behöver den centraliserade organisationsstrukturen som ofta råder i offentlig sektor 

förändras, eftersom kundorientering inte kan uppnås på ett effektivt sätt med den 

organisationsstrukturen (Karlsson och Moubarak, 2009, sid 24).  

 

En stor förändring som ofta sker vid privatisering kommer från förändringar av strategi. I 

offentlig verksamhet är investeringar i nya strategier ur chefens synvinkel inte lönsamma, 

eftersom de fördelar som en ny strategi kan resultera i inte kommer leda till en högre 

ersättning. Ett misslyckande av en ny strategi kan leda till att chefen blir av med sitt jobb, det 

leder sannolikt till att någon förändring av strategi inte kommer att ske (Ibid, sid 587). Under 

privat ägande kan chefen fortfarande bli av med sitt jobb vid ett misslyckande, men den 

risken uppvägs av den ersättning som kan genereras vid en framgångsrik implementering av 

en ny strategi (Ibid). 

 

Privatisering av offentlig verksamhet leder till ett bredare produktutbud (Ibid). Offentlig 

verksamhet vill hålla priserna nere och erbjuder därför ett mindre utbud av produktmångfald, 

medan privat sektor vet att konsumenter värderar variation. Detta resulterar i att privatiserade 

företag kommer erbjuda ett större produktsortiment, vilket leder till ökad effektivitet. För att 

det ska vara möjligt att göra detta måste mer innovativa och mindre fokuserade strategier 

krävas på affärsnivå. Sannolikheten att chefer satsar på sådana strategier blir då också större i 

och med att lönsamheten från en sådan investering ökar vid privatisering. Strategiska 

förändringar av detta slag kan inte ske isolerat från förändringar i andra 

organisationsvariabler. Det privatiserade företagets organisationsstruktur kommer sannolikt 

att bli mer decentraliserat som incitament när cheferna befrias från politikernas kontroll, 

vilket möjliggör för dem att använda sina latenta ledaregenskaper. (Ibid, sid 588). 
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4. Tidigare studie om verksamhetsstyrning 
 

Den tidigare studien (Brandt och Sköld, 2012) berör hur verksamhetsstyrning av apotek har 

påverkats av privatiseringen. Den undersöker de förändringar inom verksamhetsstyrning som 

uppstått i samband med omregleringen av de svenska apoteken med fokus på ledning, 

organisation, arbetsmetoder och strategi. Undersökningsobjekten är nio apotekschefer. Dessa 

arbetar i statliga apotek, apotek som omvandlats från statligt ägda till privat ägda, samt 

nyöppnade privata apotek. Undersökningen har alltså fokus på dessa tre kategorier.  

 

Vid analysavsnittet kommer föreliggande studies resultat jämföras med Brants och Skölds 

resultat på de överlappande områdena, det vill säga resultaten inom strategi, ledning och 

organisationstruktur. På så sätt kommer föreliggande studie kunna klargöra om något nytt 

upptäckts inom något område eller om det är oförändrat trots den kritik som de privatiserade 

apoteken har fått riktade mot sig. Ifall något nytt upptäcks som Brandts och Skölds studie inte 

upptäckte kommer det i denna studie spekuleras kring huruvida det nyupptäckta är en 

anpassning till den kritik som de privatiserade apoteken har fått sedan Brandts och Skölds 

studie publicerades. 

4.1 Brandts och Skölds resultat 

Strategi: Brandt och Sköld (2012) har utifrån sina intervjuer och årsrapporter kommit fram 

till att det har uppstått ett större kundfokus i apoteken efter omregleringen. Det har blivit 

viktigare för apoteken att hitta sätt som lockar kunderna och behålla dem. En större vikt har 

även lagts på personalens delaktighet vid kundkontakt. Vidare beskriver författarna att det har 

blivit mycket vanligare att ta in nya produkter i sortimentet.   

Ledning: Brandt och Sköld kunde inte få en klar bild av hur omregleringen ändrade 

chefernas roll, detta på grund av att de intervjuade cheferna upplevde omregleringen på olika 

sätt. En majoritet av de tillfrågade cheferna beskrev att arbetsbördan och kraven på 

medarbetarna ökade till följd av omregleringen. Enligt de tillfrågade fanns det heller inga 

politiska mål som i samband med privatiseringen påverkade verksamhetsstyrningen.  

Organisation: Merparten av de tillfrågade apotekscheferna beskrev att apoteken har blivit 

mer platta idag. Flertalet upplevde att klyftan mellan dem och ledningen har minskat.  
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4.2 Undersökningsskillnader 

Föreliggande studie undersöker hur verksamhetsstyrningen har förändrats hos apotek som har 

omvandlats från statligt ägda till privat ägda. Studien involverar alltså endast en av Brandts 

och Skölds tre undersökningskategorier, men kommer däremot att ha ett djupare fokus på 

vald kategori. Den tidigare studien hade nio intervjuer utspridda på dess tre 

undersökningskategorier, medan den här studien har åtta intervjuer inom en av kategorierna 

för att få en djupare bild av förändringarna som har skett där. 

 

Om föreliggande studie även skulle undersöka det statliga apoteket skulle det behöva dras 

slutsatser kring de olika kategorierna var för sig för en jämförelse mellan resultaten. Detta då 

verksamheter i offentlig sektor och privat sektor skiljer sig åt vad gäller mål och vinstkrav, 

vilket skulle leda till en annan forskningsfråga än den avsedda. 

 

Brandts och Skölds studie har i stor utsträckning dragit slutsatser som har täckt alla tre 

undersökningskategoriernas resultat, vilket inte har gett en tydlig bild kring var och en av 

dessa kategorier. Av denna anledning och med hänsyn till föreliggande studies syfte, kommer 

fokus endast ligga på de privatägda apoteken som tidigare varit statliga.Utöver det kommer 

studien ge en bild av hur det statliga apoteket innan privatiseringen drevs på de områden som 

undersöks. Brandts och Skölds studie har endast genom vissa chefscitat i empirin nämnt hur 

Apoteket AB drevs innan privatiseringen. Genom att i föreliggande studie ställa upp 

resultaten från hur Apoteket AB drevs innan privatiseringen och i en tabell jämföra med hur 

det drivs idag, kommer det tydliggöra förändringarna som har skett på ett strukturerat sätt. 

 

Eftersom denna studie och Brants och Skölds studie undersöker just verksamhetsstyrning 

finns det vissa intervjufrågor som berör samma saker. Dock kommer denna studie utöver de 

gemensamma frågorna specifikt beröra lönepåverkan hos chefen, personalnedskärning, 

kundorientering samt en annan infallsvinkel vad gäller strategiska förändringar till skillnad 

från den tidigare studien. Utifrån teorierna kommer dessa faktorer förändras och anpassa sig 

till privatiseringen för att uppnå effektivitet i verksamheten, vilket gör detta intressant att 

undersöka med hänsyn till studiens syfte. 
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5. Empiriskt underlag  

5.1  Insamling av empiri 

Vid insamling av empirin har informationen från de olika cheferna delats upp till de olika 

teorierna som intervjufrågorna berör. I och med att cheferna var med under tiden innan 

privatiseringen och arbetar idag på de privatägda apoteken, har de kunnat ge en bild av hur 

verksamhetstyrningen var innan privatiseringen och hur den har förändrats och anpassat sig 

till den nya konkurrensutsatta marknaden efter privatiseringen. Detta avsnitt kommer börja 

med en inledning beträffande tiden innan privatiseringen beskriven av apotekscheferna. 

5.2 Innan privatiseringen 
 

 Apotekens drivkraft var att uppfylla en samhällsfunktion. Undersökningar visade 

tidigare att ett missnöje fanns bland kunderna vad gäller tillgänglighet och kötider 

vilket pga detta var ett stort fokusområde. Kompetensutveckling och farmaceutisk 

omsorg var också väldigt viktigt. 

 
 Vinst var inte lika prioriterat eftersom staten finansierade apoteken med extra pengar 

vid behov.  

 
 Apoteket AB var tidigare en sjukdomsrelaterad verksamhet, idag är den utöver detta 

hälsoinriktad. Produktutbudet var betydligt lägre, detta till följd av det avgränsade 

sortimentsutbudet.  

 Behovet av att synas och marknadsföra sig fanns inte. 

 Antalet medborgare per apotek var fler, eftersom antalet apoteksbutiker var färre 

innan privatiseringen. 

 Antalet anställda var betydligt fler, ett apotek som hade 15-17 anställda när det var 

statligt, har fem år efter privatiseringen sjunkit till tio anställda. 

 Chefsrollen var tydligare förut, efter privatiseringen har gapet mellan medarbetare och 

chef minskat.  

 Om man som chef ville införa en ny ide till organisationen tog det väldigt lång tid 

innan den blev godkänd. Det berodde på att alla statliga apotek skulle se likadana ut, 
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man skulle alltså inte avvika sig så mycket från de andra apoteksbutikerna vilket 

gjorde förändringsprocessen mycket tidsödande.   

 Apoteket AB är ett statligt företag som innan privatiseringen länge hade verkat i ett 

monopol med dess statliga strategier, vilket medförde dess centraliserade 

organisationsstruktur. 

 

5.3 Privatisering av offentlig verksamhet 

5.3.1 Vinstdrivet och förändringarna det fört med sig 
 
Ett flertal apotekschefer beskriver hur verksamheten har förändrats till följd av det vinstfokus 

som privatiseringen har fört med sig. 

 

En av cheferna beskriver att personalen fick gå igenom ett effektiviseringsprogram som 

skulle effektivisera den lokala driften av verksamheten för att anpassa apoteksdriften till de 

nya förändringarna. En annan chef förklarar att förändringen har lett till att medarbetarna 

börjar arbeta mer målinriktat. Exempel på sådana mål är att alla medarbetare ska sälja 

någonting till varje recept. Om målen inte uppfylls tas åtgärder snabbt för att åtgärda 

problemen. Vidare förklarar en tredje chef att vinstdrivet inte var något nytt i samband med 

privatiseringen. Redan sista året innan privatiseringen började verksamheten förändras till ett 

vinstdrivande företag som en förberedelse inför privatiseringen. En fjärde chef förklarar att 

det har blivit en topprioritering att gå med vinst, vilket har lett till att de anställda tillsammans 

med chefen jobbar mycket mer försäljningsinriktat idag. Det innebär att klyftorna mellan 

cheferna och medarbetarna har minskat.  

 

5.3.2 Personalnedskärning och arbetsbörda 

Nästan samtliga apotekschefer beskriver att antalet anställda idag på apoteken är färre än 

tidigare. Det har inte handlat om att anställda blivit avskedade utan av andra anledningar, 

som med tiden lett till lägre antal anställda per apotek. 

 

En chef förklarar att privatiseringen gjorde att fler apotek öppnades, vilket resulterade i färre 

kunder per apotek. När kunderna minskade så minskade även personalens arbete. Det 

handlade inte om att personal varslades, utan att de omplacerades på andra apotek.  
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Antalet anställda har därmed anpassats till antalet kunder och arbetsbördan har därför inte 

ökat. En annan chef beskriver att privatiseringen i början inte ledde till minskat antal 

anställda, men när behovet av effektivitet uppstod omplacerades personalen till bättre 

passande enheter. Vissa slutade också frivilligt. Senare förklarar en tredje chef att de inte 

planerade att skära ner personal. Däremot ersatte man inte de naturliga avgångarna av 

personal vid exempelvis pension, därför har arbetsbördan ökat.  

 

5.3.3 Löneförändringar 

Privatiseringen har påverkat lönen hos vissa av apotekscheferna, medan den inte har 

förändrats hos andra. Den årliga löneökningen finns kvar som när det var statligt men 

procentsatsen har förändrats. 

En chef förklarar att apotekschefer har haft en av de sämsta löneökningarna. Det då klyftan 

mellan chefer och anställda har minskat nu när cheferna har fått ta hand om butiksdriften 

tillsammans med övriga medarbetare. En annan chef förklarar att lönen för cheferna ökade i 

samband med privatiseringen eftersom alla bra chefer kämpade för högre löner i samband 

med privatiseringen. Dock har nyöppnade apotek börjat anställa nyexaminerade chefer som 

accepterar lägre löner på omkring 30 tusen kronor. Vidare förklarar en tredje chef hur den 

årliga löneökningen har blivit mer prestationsbaserad. Under den statliga driften var 

löneökningen en bestämd procentsats för alla. Idag har löneökningen blivit prestationsbaserad 

och varierar mellan 1.5 % till 3.5 % beroende på hur duktig man är på sitt arbete. 

 

5.3.4 Politisk påverkan, dess konsekvenser och begränsningar 

Flertalet apotekschefer säger att politiskt inflytande har haft en påverkan som inte är lika 

påtaglig nu efter privatiseringen och därmed förändrat delar av verksamheten. Både på det 

enskilda apoteket, men även på marknaden som helhet. Andra chefer kan inte direkt 

identifiera något sådant. 

En chef förklarar hur de på det statliga apoteket hade ett bonussystem där bonusen skulle 

delas lika på alla medarbetare. De som presterade bra fick lika mycket som de som inte 

presterade lika bra. Detta ledde till att medarbetarna inte tog arbetet lika seriöst som de borde 

ha gjort. Vidare förklarar hen att personalen idag vet att bonusen är prestationsbaserad och att 

ifall man inte presterar kommer det att leda till konsekvenser. En annan chef berättar att det 

tidigare inte var möjligt att strejka inom Apoteket AB, till skillnad från idag. Samma chef 
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förklarar vidare att miljöcertifieringen var väldigt viktig innan privatiseringen. När 

övergången till det privatiserade apoteket skedde var det inte lika prioriterat längre. En tredje 

chef förklarar att det har blivit lättare för privata apotek att ta upp större andelar av 

marknaden då Apoteket AB endast får etablera upp till en viss procentsats av totala 

marknadsandelar innan det blir etableringsstopp. 

5.4 Verksamhetsstyrning 

5.4.1 Förändringar i ansvar med fokus på styrning och handlingsfrihet 

Samtliga chefer förklarar att deras ansvar inom apoteket har förändrats till ett mer mål och 

resultatstyrt ledarskap. Privatiseringen har gjort att fokus ligger på säljmål och ekonomiska 

frågor där cheferna har fått en större handlingsfrihet för att kunna uppfylla målen.  

 

En av cheferna beskriver hur hens handlingsfrihet var på topp då hen fick verktyg att sätta 

upp mål till de anställda, vilket gjorde att fokus hamnade på hur chefen och medarbetarna 

tillsammans skulle arbeta för att uppnå de uppsatta målen varje vecka. Kraven blev större på 

medarbetarna då behovet av effektivisering uppstod. Dock beskriver samma chef att det inte 

är likadant längre. Nu kontrolleras allting och hen måste få godkänt från regionschefen innan 

hen kan agera. En annan chef beskriver att ledningen har satt striktare riktlinjer för 

styrningen, men på ett positivt sätt. Det har blivit lättare att utveckla verksamheten då man 

har tydligare styrmedel. Exempelvis har de nyligen börjat låta en av personalen agera kund en 

gång i veckan. Den personen iakttar då beteenden på kunder som kommer in i 

apotekslokalen. Chefen började även med något som kallas kickstart där samtliga 

medarbetare samlas innan öppning för att gå igenom säljmål. En tredje chef berättar att hen 

nu har bättre koll på ekonomi och resultat och hur man har börjat styra verksamheten för att 

uppnå målen.  En fjärde chef berättar att det blev lättare att agera och bestämma eftersom den 

enda ordern som mottogs var att uppnå speciella mål. Hur dessa mål skulle uppnås var upp 

till chefen. Detta ledde till ett större engagemang från chefen och de anställda. En femte chef 

förklarar att det idag är mer transparent och att denne har större frihet. Allt som krävs är ett 

godkännande från regionschefen så kan denne agera som den vill. 
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5.5 Strategi och ledning 

5.5.1 Förändrad fokusinriktning till kundorientering och dess 

konsekvenser 

Samtliga apotekschefer berättar att fokus riktats mot kundorientering. Kunden har blivit 

betydligt viktigare, vilket har lett till förändringar inom verksamheteten. 

 

En chef berättar hur de försöker anpassa verksamheten utefter kundernas behov och 

önskemål. En annan chef berättar att privatiseringen har gjort det mycket lättare att ha 

kundfokus. I och med att det är fler apotek som konkurrerar om samma kunder, blir det färre 

kunder per apotek. Därmed måste man ha mer fokus på kunderna och kunna uppnå deras 

önskemål på ett annat sätt.  En tredje chef beskriver att det blev mycket större fokus på 

kundorientering. Man var tydlig med att alla anställda skulle säga välkommen till alla kunder. 

Man började med bonusgrundade mål för personalen och utgick från att man hade ett 

gemensamt resultat som man skulle uppnå. Överträffar personalen detta resultat får de en 

högre bonus, medan bonusen försvinner helt om resultat inte uppnås av personalen. En fjärde 

chef beskriver hur det idag är mycket viktigare att vara rädd om sina kunder, det har lett till 

ett bättre kundbemötande. Vid deras möten tas alltid kundbemötande upp eftersom de strävar 

efter att ha trogna kunder som väljer deras apotek framför andra. Hela deras arbetsmiljö har 

förändrats så att det lockar kunderna mer i kombination med förstklassig service. 

 

5.5.2 Förändringar i produktutbudet 

En majoritet av apotekscheferna säger att produktutbudet har ökat. Antalet olika artiklar har 

ökat och det är lättare efter privatiseringen att ta in nya produkter. Tidigare var apoteken 

fokuserade på försäljning av läkemedel. Efter privatiseringen har det blivit ett bredare utbud 

av artiklar som inte kan klassas som läkemedel. 

 

En chef berättar att de receptbelagda läkemedlen inte har förändrats. Däremot har de fått in 

fler receptfria produkter som de inte har haft tidigare. Ett exempel på det är proteinprodukter. 

De har även idag egna märkesvaror som ger mer vinst. En annan chef berättar att de idag har 

idrottsrelaterade produkter och kosmetiska krämer. Det är ett större fokus på det egna 

varumärket, apoteken försöker få sina egna produkter att sticka ut i mängden och få kunden 

att välja dessa. En tredje chef berättar att en följd av det ökade produktutbudet är att man har 

lägre antal receptbelagda mediciner på lager än innan privatiseringen. Idag har man har fler 
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av sina egna produkter på lager då dessa produkter ger mer vinst. En fjärde chef berättar att 

det är vanligare att prova nya produkter och att byta ut de gamla. 

 

5.5.3 Strategiska förändringar 

Samtliga apotekschefer säger att strategierna har förändrats. Det handlar om anpassningar 

till den nya marknadssituationen. 

 

En av apotekscheferna beskriver hur den ökade konkurrensen leder till att alla apotek måste 

sticka ut med någonting för att locka till sig kunder. De erbjuder korta kötider, andra kanske 

erbjuder ett större produktutbud. Vad man erbjuder beror på vart man befinner sig, eftersom 

konkurrensen varierar geografiskt och man måste vara unik på marknaden. En andra 

apotekschef förklarar att konkurrensen har lett till att de är tvungna att möta kunderna på ett 

annat sätt. De måste satsa på varje kund utan undantag. Då kundantalet har sjunkit måste de 

satsa på antalet varor per kund. En enda extra vara per kund ökar omsättningen en hel del. På 

receptsidan har de alltid populära produkter vid kassan som kunder lätt plockar med sig. 

Annars går de även igenom kundens receptlista och ser vad man kan sälja i kombination till 

läkemedlen. Om kunden exempelvis köper någon medicin som man blir torr i munnen av 

försöker de motivera kunden att köpa någon produkt som är salivstimulerande. Vidare 

beskriver chefen att när det gäller receptfria läkemedel försöker de sälja sina egna produkter, 

istället för exempelvis Alvedon försöker de sälja sitt eget märke till ett billligare pris. En 

tredje chef berättar att de jobbar mer lokalt nu för att locka till sig kunderna med exempelvis 

lokala evenemang.  En fjärde chef berättar att man sedan privatiseringen har arbetat mycket 

med marknadsföring och kampanjerbjudanden till kunderna. Idag arbetar man mycket med 

att starta e-handel för att göra det lättare att få hem sin medicin. 

 

5.6 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen i Apoteket Hjärtat (Apoteket Hjärtat, 2014) och Kronans 

Droghandel (Mynewsdesk, 2011) beskrivs ha blivit mer platt idag jämfört med det statliga 

apoteket ABs organisationsstruktur innan privatiseringen som hade ett mer hiearkiskt 

utseende.  

 

Flertalet chefer har berättat att privatiseringen har medfört ett närmare samarbete mellan dem 

och medarbetarna, de har blivit tvungna att arbeta operativt. Flera chefer anser att klyftan 
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mellan medarbetare och chefer har minskat jämfört med innan privatiseringen vilket har lett 

till mindre tid för chefen att agera ledare. Vidare berättar somliga chefer att de genom sin 

handlingsfrihet kan få önskade förändringar genomförda betydligt lättare efter 

privatiseringen, då endast ett godkännande från regionschefen krävs för att få genomföra 

förändringar. Detta var en betydligt mer komplicerad process innan privatiseringen. Det visar 

att relationen mellan butikschef och medarbetare har blivit mer platt, men även att relationen 

mellan butikschef och regionschef har blivit platt.  
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6. Analys 

6.1 Privatiseringens inverkan på apoteken 
 

Enligt Svedberg (1999) skapar privata verksamheter effektivare verktyg för resursfördelning 

och resursförädling då syftet är att vara värdemaximerade, det vill säga att gå med vinst. 

Utifrån respondenterna beskrivs det att samtliga apotek har ett större vinstfokus, åtgärder har 

vidtagits för att anpassa verksamheten till detta. Bland annat beskrivs det att verksamheten 

har ändrats till mer målstyrande, med fokus på försäljning för att uppnå resultatmålen. Det 

visar att vinstfokuset som privatiseringen har fört med sig har förändrat och anpassat 

verksamheten till detta genom målstyrning. 

 

Enligt Megginson och Netter (2001) tenderar privatägda verksamheter till att vara 

ekonomiskt friskare än statligt ägda verksamheter, vilket kräver en rad effektivitetsåtgärder 

för att uppnås. Det kan man uppnå bland annat genom att minska antalet anställda för att öka 

företagets effektivitet, vilket dock leder till högre arbetsbörda för anställda.   

 

Respondenter berättar att antalet anställda har minskat, på grund av omplacering av personal 

och naturliga avgångar som inte har ersatts i samma utsträckning som tidigare. Efter det går 

dock åsikterna isär. En av apotekscheferna i Stockholms ytterstad förklarar att antalet kunder 

per apotek har minskat och att det lägre antalet anställda därför inte har påverkat 

arbetsbördan. En annan chef berättar att arbetsbördan har ökat som en följd av det lägre 

antalet anställda. Resultatet från studien visar att de privatiserade apoteken har ett lägre antal 

anställda jämfört med när de var statliga. Att det har lett till en högre arbetsbörda går dock 

inte att säkerställa då åsikterna går isär. 

 

Vidare har Megginson och Netter (2001) funnit att verksamhetens åtgärder till att öka 

effektiviteten för att uppnå vinst leder till lägre lön för chefen. Ingen av respondenterna har 

sagt att deras lön har minskat sedan privatiseringen. En av apotekscheferna berättar att flera 

bra chefer gjorde motstånd mot privatiseringen vilket ledde till erbjudanden om högre lön 

som fick dem att arbeta kvar. En annan chef berättar att lönen har förändrats till en mer 

prestationsbaserad lön som överlag har lett till högre lön jämfört med den årliga 

löneökningen innan privatiseringen. Dock berättar en tredje chef den platta 

organisationsstrukturen som lett till att klyftan mellan och medarbetarna minskat lett till en 
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sämre löneökning då chefens och de underordnades arbete blivit mer jämlikt. Utifrån 

ovanstående resultat har privatiseringen inte lett till lägre löner för att uppnå effektivitet. 

Resultaten varierar mellan att löneökningen varit dålig till att löneökningen har blivit bättre 

jämfört med innan privatiseringen. Det visar att privatisering kan leda till lägre löner i vissa 

fall, men att lönerna även kan bli högre. 

 

Det finns forskning som visar att verksamhetens åtgärder till ökad effektivitet möjliggörs när 

politiska mål som kan stå i strid med effektivitet minskar i inflytande (Megginson och Netter, 

2001). Svaren från respondenterna är splittrade. Några kan inte identifiera något politiskt 

inflytande. Andra berättar att politiskt inflytande har haft en påverkan som inte är lika 

påtaglig nu. Dess effekter finns på olika plan. På marknadsnivå är en effekt att statliga apotek 

har fått svårare att etablera sig då det det blir ett stopp vid en viss procentsats av totala 

marknadsandelar. En annan apotekschef säger att det nu har blivit möjligt att belöna 

medarbetarna efter prestationer istället för att dela allas prestationer lika på samtliga 

medarbetare, vilket har lett till en högre motivation hos medarbetarna. En tredje chef 

beskriver hur det minskade politiska inflytandet skapat en förändring vad gäller 

prioriteringar. Innan privatiseringen var miljöcertifiering viktig, vilket nu efter 

privatiseringen har minskat i betydelse.  

 

Utifrån respondenterna verkar det ha funnits en politisk påverkan som inte längre har samma 

inflytande, även om alla apotekschefer inte har kunnat svara på den frågan. 

De som har svarade på frågan har alltså kunnat identifiera en politisk påverkan som var mer 

påtaglig innan privatiseringen. När inflytandet minskade ledde det till att de privatiserade 

apoteken har kunnat ta till åtgärder som gynnar deras vinstfokus. Trots något motstridiga svar 

kan det identifieras en politisk påverkan som har haft en begränsande inverkan på 

effektiviteten och att denna har minskat efter privatiseringen. 

 

6.2 Privatiseringens påverkan på chefsrollen 

Enligt Lindvall (2011) har chefer en handlingsfrihet som hjälper dem att planera för de 

uppsatta målen som företaget måste uppfylla. Megginson och Netter (2001) påstår att chefer i 

statliga organisationer är begränsade av en politisk kontroll, men att de frisläpps från denna 

kontroll när företaget privatiseras och kan först då få den frihet som krävs för att utöva sitt 

ledarskap. 
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De tillfrågade cheferna upplever alla att ansvaret till följd av privatiseringen har blivit mer 

mål- och resultatstyrt. Cheferna fick i samband med privatiseringen en större handlingsfrihet 

för att kunna uppfylla dessa mål. Däremot har klyftorna mellan cheferna och medarbetarna 

minskat, chefer har idag mindre tid att vara ledare och behöver idag ansvara för butiksdriften 

tillsammans med sina anställda. Även om cheferna initialt fick mer handlingsfrihet, är det 

inte alla som upplever att det är samma handlingsfrihet idag som i början av privatiseringen.  

 

En av cheferna beskriver hur allting idag kontrolleras och hur hen alltid måste få ett 

godkännande från sin regionschef innan hen kan agera, en annan apotekschef nämner också 

att ett godkännande krävs av regionschefen för att kunna agera utanför ramarna. På grund av 

dessa svar från cheferna kan man påstå att Lindvalls teori överensstämmer med studiens 

resultat; chefer har en handlingsfrihet som hjälper dem att planera för de uppsatta målen. 

Däremot har vissa chefer mer handlingsfrihet än andra idag, då vissa behöver ett 

godkännande från sin regionschef för att få sina ideer genomförda. Dock är det fortfarande en 

betydligt enklare väg än det var när det var statligt.  

 

Gällande den politiska kontrollen svarade ett flertal apotekschefer att de blivit släppta från 

denna. Den ökade handlingsfrihet som har uppstått för vissa chefer kan härledas till kortare 

beslutsvägar för förändringar, vilket har möjliggjorts när kravet på homogentitet bland 

apoteken minskade. På så sätt kan man se hur det minskade inflytandet av politiska mål har 

lett till en ökad handlingsfrihet hos cheferna. Dock har inte det alltid resulterat i att cheferna 

har en större ledarroll. Då personalen har minskat är en konsekvens att chefen jobbar med 

övriga medarbetare för att kunna uppnå målen. Man gör helt enkelt det som har visat sig vara 

effektivast, även om det innebär att chefsrollen förminskas. 

6.3 Kundorienteringens effekter på produktutbudet och strategierna 
 
Cuervo och Villalonga (2000) beskriver att företaget kommer gå från en 

produktionsorientering till kundorientering när det privatiseras. Det innebär att verksamheten 

kommer att förändras och anpassa organisationen utifrån kundernas krav och önskemål. 

Samtliga apotekschefer berättar att fokus har riktats mot kundorientering sedan 

privatiseringen. Då kunden har fått en allt viktigare betydelse, har verksamheten förändrats 

utifrån kundens behov och önskemål på olika sätt. Kundens viktiga betydelse är en effekt av 

att antalet kunder per apotek har minskat, samt de högre kraven på kostnadseffektivitet. Det 
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har lett till ett bättre kundbemötande samt bonusgrundande mål för personalen för att 

motivera dessa att sälja och dra nytta av de kunder som kommer in. En apotekschef berättar 

att de har förändrat hela inredningen i butiken för att få kunderna att känna sig välkomna. 

Detta visar i enlighet med Cuervo och Villalonga (2000) att de privatiserade apoteken gått 

över till kundorientering. 

 

Cuervo och Villalonga (2000) beskriver vidare att privatisering leder till ett bredare 

produktutbud. Det bredare produktutbudet uppskattas enligt teorin av kunderna. I och med att 

privatiserade företag vill uppnå kunders önskemål då de jobbar kundorienterat kommer de 

erbjuda ett större produktutbud vilket leder till effektivitet. En större del av respondenterna 

har berättat att produktutbudet har ökat sedan privatiseringen. Det är allt vanligare och 

samtidigt lättare att ta in nya produkter. Då apoteken numera inte längre endast är fokuserade 

på försäljning av läkemedel, utan även skönhet och idrott så har det lett till ett bredare utbud 

av artiklar som inte kan klassas som läkemedel. En chef berättar däremot att de receptbelagda 

läkemedlens utbud inte har ökat. En del av varorna är egna märkesvaror som ger mer vinst, 

därför försöker man i första hand sälja dessa varor. Studiens resultat stämmer överens med 

Cuervos och Villalongas (2000) antagande om produktutbud. En större mångfald av varor har 

uppstått, främst till följd av det bredare sortimentet av varor som inte klassas som läkemedel. 

Teorin säger samtidigt att kunderna uppskattar ett bredare produktutbud. Om det stämmer 

eller inte är utanför denna studies undersökningsområde. Däremot kan man se att 

kundnöjdheten har minskat delvis till en följd av en minskad tillgänglighet av de 

receptbelagda läkemedlen (Öbrink, 2012).  En av apotekscheferna berättade att man har lägre 

antal receptbelagda mediciner på lager än innan privatiseringen. Detta för att ge plats åt sina 

egna märkesvaror, då dessa produkter ger mest vinst. Även om ett bredare produktutbud 

direkt uppskattas av kunderna har det samtidigt lett till ett utbrett missnöje då tillgängligheten 

av receptbelagda läkemedel har minskat till en följd av detta.    

 

Cuervo och Villalonga (2000) beskriver att förändringar i strategi sannolikt inte kommer att 

ske i en offentlig verksamhet på chefens initiativ då belöningen inte är proportionerlig med 

risken. Vid en privatisering uppvägs risken i större utsträckning med en högre belöning och 

det kommer då bli lättare att genomföra nya strategier. Samtliga respondenter säger att 

strategierna har förändrats. Strategierna är kundanpassade vilket pekar på hur viktiga 

kunderna har blivit för de privatiserade apoteken. Flera apotekschefer förklarar hur just deras 

strategier fungerar. En chef berättar vikten av att sticka ut med någonting som lockar till sig 
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kunder. De har fokus på kortare kötider, vilket uppskattas av kunderna. En annan apotekschef 

berättar att de måste satsa på antalet varor per kund. En tredje chef förklarar att man nu 

arbetar mycket mer med marknadsföring och kampanjerbjudanden. I linje med vad Cuervo 

och Villalonga (2000) skriver om strategiska förändringar visar studien att privatiseringen har 

fört med sig att nya strategier har implementerats. Orsaken till förändringarna handlar dock 

om en anpassning till den nya marknadssituationen. Tidigare fanns helt enkelt inte behovet av 

strategiska förändringar av detta slag. Samtidigt var det dock en mycket längre och svårare 

process att få igenom sina förändringar som apotekschef. Det beror på att de statliga apoteken 

ville vara så homogena som möjligt och inte skilja sig så mycket från den ena butiken till den 

andra vilket gjorde det svårare att få förändringar godkända. Samtidigt har beslutsvägen för 

att genomföra förändringar nu blivit betydligt smidigare enligt cheferna. Idag behöver 

apotekschefen endast få ett godkännande från regionschefen för att få sin förändring 

genomförd. 

 

6.4 Platt organisationsstruktur 

Cuervo och Villalonga (2000) berättar att när den privatiserade verksamheten ändrar fokus 

från produktionsorientering till kundorientering behöver den centraliserade 

organisationsstrukturen som råder i offentlig sektor förändras då den inte är anpassad till att 

uppnå kundorientering på ett effektivit sätt. Enligt Apoteket AB:s årsrapport innan 

privatiseringen var organisationsstrukturen tydligt hierarkiskt. Utifrån empirin kan man se 

hur de privatiserade apoteken började arbeta med kundorientering och hur detta har förändrat 

organisationsstrukturen. Idag har både Apoteket Hjärtat och Kronans droghandel platta 

organisationsstrukturer. Det södjer sambandet mellan att det statliga apoteket hade en 

centraliserad organisationsstruktur och hur de sedan började arbeta med kundorientering och 

därmed har förändrat organisationsstrukturen till ett mer horisontellt utseende. 

 

En av cheferna berättade att de redan sista året innan privatiseringen började förändra 

verksamheten för att anpassa till den konkurrensutsatta marknaden som en förberedelse inför 

omregleringen.  
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När man tittar på Apoteket AB:s årsrapport från 2009, alltså innan det första apoteket 

öppnades, kan man se hur deras organisationsstruktur redan då hade blivit plattare än de 

tidigare åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apoteket AB, 2008, sid 15)               (Apoteket AB, 2009, sid 9)

    

Det tyder på att privatiseringens effekter hade en påverkan på Apoteket AB redan innan det 

första privatiserade apoteket invigdes och att det ledde till en plattare organisationsstruktur. 

Vidare berättar Blixt i sin artikel “Hierarki eller platt organisation” att i en platt organisation 

är arbetsbördan på medarbetare och ledning högre, då den platta organisationsstrukturen 

fördelar makt och ansvar till många fler jämfört med i den hierarkiska organisationsstruktur 

som ofta råder i statliga organisationer. 

 

Som tidigare nämnts ger respondenterna inte ett enat svar angående huruvida arbetsbördan 

har gått upp. Vissa har sagt att den har gått upp och andra upplever det inte så. 

Utifrån svaren går det alltså inte att dra slutsatsen att den platta organisationsstrukturen har 

ökat arbetsbördan då svaren går isär, men det kan finnas ett samband då det ändå finns de 

som upplever att det har blivit mer påfrestande nu. 

 

Cuervo och Villalonga (2000) nämner att ett företags organisationsstruktur blir mer 

decentraliserat när cheferna befrias från politikernas kontroll. Flera av de intervjuade 

cheferna berättar att den politiska påverkan har haft en begränsande effekt inom vissa 
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områden. I enlighet med Cuervos och Villalongas teori om att organisationsstrukturen 

förändras då politiska mål inte behöver tas till hänsyn i samma utsträckning, visar 

föreliggande studies resultat också detta.  

 

6.5 Från statligt till privat 

Nedan följer en tabell över förändringar som övergången från statligt apotek till privat apotek 

förde med sig.  
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6.6 Jämförelse av resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som man ser i bilden ovan har Brandts och Skölds (2012) studie gemensamma resultat med 

föreliggande studie på de överlappande forskningsområdena, men det finns skillnader. 

Brandts och Skölds studie har inte fått en klar bild av hur chefsrollen har förändrats då svaren 

varierar. Utifrån föreliggande studies resultat varierar svaren också, men det finns dock en 

viss enighet kring dem, nämligen att chefsansvaret blivit mer mål- och resultatstyrt och att 

klyftorna mellan butikschef och medarbetarna har minskat till en följd av detta. 

 

Vidare har deras studie visat att arbetsbördan hos de anställda har ökat. Föreliggande studie 

har från respondenterna också fått in sådana upplysningar, men även det motsatta då antalet 

kunder har minskat och därför har inte arbetsbördan ökat till följd av personalavgångarna. 
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Dock måste man ha i åtanke att varken denna studie eller Brandts och Skölds (2012) studie 

har med medarbetarnas perspektiv. Därmed kan inte en säker slutsats dras gällande detta. 

 

Den tidigare studien har inte funnit någon påverkan av politiska mål. Vissa av den här 

studiens respondenter kan i likhet med Brandts och Skölds respondenter inte identifiera något 

sådant, men man kan se att vissa apotekschefer har märkt att ett politiskt inflytande har 

minskats vilket har underlättat chefens arbete samt ändrat prioriteringar.  

 

Enligt deras studie är organisationsstrukturen mer horisontell jämfört med innan 

privatiseringen. I den här studien är resultatet detsamma. Båda studier har sekundärdata som 

bekräftar att organisationstrukturen blivit platt. Samtidigt har sekundärdatan fått stöd av 

primärdatan i båda studierna. Brandts och Skölds studie har genom sin primärdata kommit 

fram till att klyftan mellan chef och ledning har minskat och därav lett till en plattare 

organisationsstruktur. Föreliggande studie har genom primärdatan visat att klyftan mellan 

butikschef och underordnade minskat men även att klyftan mellan butikschef och ledning 

minskat, därmed har det lett till en plattare organisationsstruktur.   

6.7 Analys av mediekritik mot den privatiserade apoteksmarknaden 

En av artiklarna berörde den minskade tillgängligheten för receptbelagda läkemedel som lett 

till ett utbrett missnöje bland kunderna (Öbrink, 2012). Utifrån skillnaderna i resultatet 

mellan föreliggande studie och Brandts och Skölds studie går det inte att dra några slutsatser 

på att detta problem har åtgärdats. Resultatet från föreliggande studie har tvärtom, fått en 

bekräftelse på att problemet kvarstår. Ett exempel på detta är att en av apotekscheferna 

berättar att deras varor som ger mest vinst har fått större utrymme i lagret till bekostnad av de 

receptbelagda. Detta är en effekt av det vinstfokus som tillkommit, vilket skapat en paradox. 

Vinstfokuset har lett till en större kundorientering där man anpassar verksamheten till 

kundernas önskemål. Syftet med kundanpassningen är för att uppnå vinst. Men anpassningen 

sker bara till den grad att det inte påverkar vinsten negativt. För samtidigt som vinstfokuset 

fört med sig en kundanpassning för att få nöjdare kunder har vinstfokuset samtidigt skapat 

missnöjda kunder när kunderna inte kan få ut sin receptbelagda medicin vilket är en följd av 

vinstfokuset. Eftersom detta inte åtgärdats trots kritiken skulle en lösning kunna vara att 

apoteken får en högre vinstmarginal på de receptbelagda läkemedlen som idag är starkt 

prisreglerade och därmed har en begränsad vinstmarginal. Alternativt att lagstiftningen 
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ändras som tvingar de privatiserade apoteken att ge ett bestämt utrymme i lagret till 

receptbelagda mediciner. 

Den andra kritiken gäller det minskade förtroendet på grund av bristande information som 

apotekspersonalen ger vid köp av läkemedel. Med hänsyn till skillnaderna i resultat mellan 

Brandts och Skölds studie och föreliggande studie kan inte heller någon slutsats dras kring att 

det har förbättrats. Däremot har en av apotekscheferna berättat att de i samband med 

vinstfokuset satsar på antalet varor per kund. Detta innebär att om någon köper medicin som 

man blir torr i munnen av försöker apotekspersonalen motivera kunden att köpa någon 

produkt som är salivstimulerande. Detta sätt att öka informationen till syfte att sälja mer varor 

är något som kan ge en win-win situation. Kunden får övergripande information kring 

läkemedlen, vilket ökar förtroendet för apotekspersonalen, samtidigt som apoteket har 

möjlighet att sälja fler varor med hjälp av denna försäljningsmetod. 
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7. Slutsats 
 

För att kunna uppnå vinst har de privatiserade apoteken ändrats till målstyrande verksamheter 

för att uppnå resultatmålen. Genom att ha fört in system med prestationsbelöningar och 

säljmål har det en motiverande effekt på medarbetarna, vilket underlättar för dem att uppnå 

resultatmålen. Det minskade antalet anställda kan härledas till omplacering och minskat antal 

nyanställningar för att effektivisera deras nytta och samtidigt spara på lönekostnaderna 

genom att inte anställa fler medarbetare än nödvändigt. 

 

När de politiska målen har minskat i inflytande har det möjliggjort för andra prioriteringar 

som är viktigare för att uppnå vinst. Utöver detta har det minskade politiska inflytandet gjort 

att det blivit lättare för chefen att få ett godkännande för att genomföra förändringar som hen 

önskar ha, då det tidigare var längre beslutsvägar och krav på likformighet bland apoteken. 

Det har lett till en ökad handlingsfrihet hos cheferna. Då chefsrollen har ändrats till en mål- 

och resultatstyrd form av ledarskap kan cheferna använda sin handlingsfrihet i varierande 

utsträckning på det sätt de vill så länge de uppnår målen. Men då försäljning har blivit en så 

pass viktig del för att uppnå resultatmålen kombinerat med att antalet anställda har minskat 

har det resulterat i att chefer tvingats arbeta operativt tillsammans med de övriga anställda 

vilket lett till att handlingsfriheten succesivt har minskat.   

 

Eftersom det är kunden som verksamheten får in intäkter av, har kunden efter privatiseringen 

fått en mycket viktigare betydelse. Samtidigt som kunden blivit viktigare har antalet kunder 

per apotek minskat då antalet apotek har ökat. Detta har förändrat verksamhetsstyrningen och 

anpassat strategier till kundfokuserade för att på olika sätt kunna möjliggöra vinst på bästa 

sätt. Genom att ha förbättrat sitt kundbemötande samt inlett motivationsfaktorer för sina 

anställda, skapas ett driv till att dra full nytta av kunderna som kommer in, exempelvis genom 

att satsa på fler varor per kund. Marknadsföring och kampanjer är även ett nytt fenomen som 

tillkommit efter privatiseringen för att lyckas sticka ut och locka till sig kunder. 

 

Vidare har det privatiserade apoteket vidgat sina vyer och är numera utöver 

läkemedelsförsäljning även fokuserade på försäljning av skönhets- och idrottsartiklar, vilket 

lett till ett bredare produktutbud. De har egna märkesvaror som ger mer vinst vilket resulterar 

i att de försöker sälja dessa varor i första hand. Processen att testa och byta ut varor ur 

sortimentet har även blivit mycket lättare, på så sätt kan de olönsamma produkterna snabbt 
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bytas ut. De receptbelagda läkemedlen har till följd av detta minskat i tillgänlighet då de är 

starkt prisreglerade och därmed inte särskilt lönsamma, detta för att lämna lagerutrymme till 

de produkter som ger mer vinst. 

 

För att kunna ha genomfört dessa förändringar i verksamheten har den statliga 

organisationsstrukturen som varit hierarkisk bytts ut mot en platt organisationsstruktur som 

lämpar sig bättre för kundanpassning för att på så sätt uppnå en högre inre effektivitet.  Detta 

har resulterat i minskade klyftor mellan chef och medarbetare. För att uppnå de uppsatta 

målen måste butikscheferna arbeta med inre effektivitet, vilket i det här fallet innebär att 

chefen jobbar mycket tillsammans med de anställda för att dra full nytta av det 

försäljningsfokus som skapats. Genom detta uppnår man ett högre försäljningsresultat och 

behöver då inte anställa extra personal, vilket dock lett till att chefsrollen minskat. 

 

Studien har visat hur privatiseringen av apoteksmarknaden har förändrat 

verksamhetsstyrningen hos de statliga apotek som blev privatiserade. Genom förändringarna 

inom strategi, ledning och organisationsstruktur som belysts kan vi se hur omvandlingen har 

anpassat verksamheterna för att kunna uppnå en inre effektivitet som möjliggör vinst på den 

nya apoteksmarknaden. 

 

7.1 Kritik och svagheter 

Denna studie har endast undersökt privatiserade apotek i Stockholm som tidigare varit 

statliga, där intervjuer har skett med totalt åtta apotekschefer från Apoteket Hjärtat och 

Kronans droghandel. Det är möjligt att apotek i glesbygden samt apotek som tillhör andra 

koncerner har gått igenom liknande förändringar, men då det inte har undersökts än går det 

inte att dra några sådana slutsatser. Detta på grund av att privatiserade apotek inte har krav på 

samma homogenitet som statliga apotek. 

 

Utöver detta har inte denna studie undersökt vad förändringarna i verksamhetsstyrning har 

lett till för resultat i effektivitet. Det är alltså endast förändringarna som har undersökts, men 

inte dess verkliga nyttoeffekt för verksamheten. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka samma områden som denna studie berör, men ur ett 

medarbetarperspektiv på hur dessa upplever förändringarna som har skett till följd av 

privatiseringen. Det hade kunnat ge en mer intressant bild inom vissa områden som 

arbetsbörda, arbetsmetoder och så vidare, vilket hade kunnat komplettera studien. 

 

Eftersom studien också ger en begränsad bild då undersökningen är gjort på två koncerner i 

Stockholm, vore det även intressant ifall en undersökning som behandlar mindre orter 

och/eller städer genomfördes för att se vilka skillnader som upptäcks när konkurrensen 

förmodligen har en mindre verkan i jämförelse med Stockholm. Det skulle även vara 

intressant med en studie som behandlar de olika koncernerna och undersöker hur 

verksamhetsstyrningen skiljer sig åt mellan dessa eller om skillnaderna är bundna till de 

enskilda apoteksbutikerna. Även om denna studie inte hade som syfte att jämföra de olika 

koncernerna kunde inte något samband mellan svar och koncern identifieras utifrån insamlad 

primärdata. En sådan studie skulle av den anledningen antagligen behöva ett större urval för 

att kunna identifiera trovärdiga samband. 

 

Vidare hade det varit intressant att se hur verksamhetsstyrningen skiljer sig åt mellan de 

privatiserade apoteken och de apotek som är förstatligade under en konkurrensutsatt marknad 

för att se vilka skillnader de olika förutsättningarna som privata och offentlig sektor har, leder 

till. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
1. Har det skapats en större drivkraft för att uppnå vinst jämfört med innan privatiseringen? I 

så fall, hur har ni förändrat er för att uppnå vinst? Vad var drivkraften innan privatiseringen? 

2. Har ni tvingats skära ner på personalen i samband med privatiseringen? I så fall har det 

påverkats arbetsbördan för dig som chef och övriga anställda? Hur många var ni i personalen 

tidigare och hur många är ni nu? 

 

3. Hur har privatiseringen påverkat din lön som chef? 

 

4. Statligt ägda företag måste anpassa sig till politiska mål. Finns det politiska mål som nu 

efter privatiseringen inte påverkar er? Vilka politiska mål var ni tvungna att följa tidigare? 

I så fall har det lett till att ni kan uppnå något nytt som ni inte kunde uppnå när det var statligt 

som en följd av detta? 

5. Hur har ditt ansvar som chef förändrats i samband med privatiseringen? Exempelvis ditt 

sätt att styra och handlingsfrihet inom verksamheten. Hur var det innan? 

6. Har ni större fokus på kundorientering nu jämfört med tidigare? Om ja, på vilket sätt 

arbetar ni nu för att kunna jobba mer kundorienterat? Vad var ert fokusområde tidigare? 

7. Hur ser ert produktutbud ut idag jämfört med tidigare?  

8. Har ni satsat på några nya strategier? Kunde det göras innan? Om inte, vad fanns det för 

hinder förut?  


