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Förord 

Detta är ett examensarbete vid Södertörns Högskola och omfattar drygt 10 veckors arbete.  

Vi har valt att skriva om apoteket eftersom vi läser ett unikt program som är en kombination av 

samhällsvetenskap och naturvetenskap vilket ger oss möjlighet att inrikta oss på många olika 

yrkeskategorier och vi är särskilt intresserade av sjukhus, apotek och teknikföretag. Vi anser att 

detta är ett intressant område och vi ville undersöka hur apotekspersonalen upplever sin situation 

idag, hur de uppfattar omregleringen och hur de förhåller sig till de förändringar som skett.   

Vi vill rikta ett stort tack främst till vår handledare Fotis Theodoridis som har väglett oss och 

hjälpt oss att tänka i rätt banor och vi tackar så mycket också för allt annat vi har fått lära oss. Vi 

vill även tacka personal och chefer på både statliga och privat ägda apotek som medverkade i 

studiens kvalitativa intervjuer. Slutligen vill vi tacka våra trevliga opponenter som har givit oss 

värdefull kritik och feedback. 

Denna uppsats kommer att skickas till de olika apotekscheferna som visat stort intresse för vårt 

arbete. 

 

Tack 

Samira Purkovic & Sonia Aslamy  

Stockholm, 2014-06-16 
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Sammanfattning 

1 juli, 2009 skedde en statlig omreglering av apoteksmarknaden vilket betydde att privata aktörer 

fick tillgång till marknaden. Apoteksmarknaden hade innan dess varit helt styrd av ett statligt 

monopol.
1
 Syftet med den här studien är att studera på vilket sätt styrformer på apoteket har 

förändrats efter omregleringen, både inom de statligt och privat ägda apoteken. Vidare vill vi 

undersöka hur detta har påverkat de olika yrkesgruppernas roller och deras arbetsinnehåll jämfört 

med monopoltiden. Studien genomfördes med en kvalitativ metod med abduktiv 

forskningsansats. I urvalet till studien ingår personal från tolv apotek i södra Stockholm både 

inom statligt och privat ägande. Antal deltagare i intervjuerna var 16 personer där 

semistrukturella frågor ställdes. För att komma fram till relevanta resultat har vi fokuserat på 

teorier som New Public Management, Total Quality Management samt Professionsteori med 

Bourdieus teori och dess nyckelbegrepp. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats utifrån 

de teorier som nämnts ovan och studien visar att omregleringen av apoteksmarknaden har 

påverkat anställdas arbetsinnehåll både på det statliga Apoteket AB och de privatägda apoteken. 

Idag finns flera konkurrenter på apoteksmarknaden, vilket innebär att varje apotek måste arbeta 

med ständiga förbättringar. Organisationen har genomgått förändringar särskilt gällande 

personaltätheten, där antalet anställda har minskat. Färre personer arbetar med större ansvar, nya 

arbetsuppgifter och högre arbetsrelaterad stress. Det finns sådant som de apoteksanställda i 

studien har uppgett som tyder på att deras arbete har blivit mer styrt av olika statistiska underlag, 

att de får följa vinstmål som uppställs av ledningen samt att kvalitetsstyrning inom de flesta 

organisationer kan medföra konsekvenser för de professionella yrkesgrupperna. 

 

Nyckelord: Apoteksmarknaden, Omreglering, Apoteket AB, Privat ägda apotek  

 

 

 

 

                                                           
1Bursell, Jacob. Apoteket kunde ha undvikit privatisering. Svenska Dagbladet. 2012-09-12. Hämtad 2014-05-29 
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Abstract 

July 1, 2009 saw a government deregulation of pharmacies in Sweden, which meant that private 

operators were given access to this market. The pharmacy market had previously been entirely 

controlled by a state monopoly.
2
 The purpose of this report is to study how the running and 

governance of pharmacies has changed since this deregulation, both within the state’s own 

corporation and the privately owned pharmacies. Furthermore, we examine how this has 

influenced the roles of the different professional groups and their working conditions as 

compared to during the monopoly period. The study was conducted by using a qualitative 

method together with an abductive approach. The sample for the study included staff from 

twelve pharmacies in southern Stockholm in both state-owned and private pharmacies. The 16 

participants in the interviews were presented with semi-structured questions. In order to arrive at 

relevant results, we have focused on theories such as New Public Management, Total Quality 

Management and Profession Theory, along with Bourdieu's theory and its key concepts. The 

results of the interviews were then analyzed on the basis of these theories, and the study shows 

that the deregulation of the pharmacy market has affected the content of the staff’s jobs, whether 

they work for the state corporation Apoteket AB, or for the privately owned pharmacies. The 

market today has become more competitive, which means that each pharmacy must work with 

continuous improvements in their service. Organization has undergone changes especially as 

concerns staffing levels, and the number of employees has decreased. Fewer people are working 

but they each have more responsibility, new tasks and a higher level of work-related stress. Some 

things that the pharmacy employees say in the study suggest that their work has become more 

statistically controlled, that they are obliged to follow profitability goals set by management and 

that new techniques of quality management in most organizations have consequences for the 

professional groups impacting upon their self-esteem and sense of professional identity. 

 

Keywords: Pharmacy market, Deregulation, Apoteket AB, Privately owned pharmacies 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
3
 från 2011 har produktion 

av välfärdstjänster i Sverige de senaste 20 åren genomgått en väsentlig förändringsprocess. Från 

att ha varit ett land med offentliga välfärdsmonopol har Sverige blivit ett land som tillåter 

privata, vinstdrivande aktörer inom välfärden. De genomgripande styrförändringarna har 

debatterats, dock saknas stora offentliga utvärderingar av dessa reformer.
4
   

1.2 Apoteksmarknaden i Sverige  

I början av 2001 inträffade en händelse som ledde till processer som skulle förändra 

apoteksmarknaden. Krister Hanner, dåvarande verkställande direktör för hälsokostföretaget 

Bringwell, gjorde ett stort inköp av huvudvärkstabletter och nikotinplåster på Apoteket AB. 

Meningen var att sedan sälja dessa varor vidare i den hälsobutik som han själv drev, med 

avsikten att uppmärksamma staten på att ingen annan än Apoteket AB och apoteksombuden hade 

rätt att sälja receptfria läkemedel. Detta ledde till en rättslig process som nådde ända upp på EU-

nivå och var en händelse som skulle ändra apoteksmarknaden för kommande generationer.
5
 Det 

dröjde fram till 2008 innan en utredning tillsattes av regeringen, vars uppdrag var att undersöka 

vilka valmöjligheter det fanns för en avreglering av apoteksmarknaden.
6
 Redan i februari 2009 

lade regeringen fram en proposition som följde utredarnas rekommendation. I propositionen 

fastslogs det att apoteksmarknaden borde avregleras. Till följd av detta skulle det statliga 

monopolet av försäljning av läkemedel upphävas. Uppdraget att ge tillstånd för att bedriva 

apotek tilldelades Läkemedelsverket. Den 29 april 2009 röstades propositionen igenom i 

riksdagen och redan den 1 juli 2009 trädde lagen i kraft. Det statliga monopolet som sedan 1971 

varit dominerande avslutades
 7

 och Apotek AB, som hade varit statlig ägt och haft ensamrätt på 

apoteksmarknaden när det gällde leveranser av läkemedel till enskilda apotek, förlorade denna 

                                                           
3
 Om SNS. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. www.sns.se/artikel/om-sns. Hämtad 2014-03-04 

4
 Hartman Laura. Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd. sidan 3. SNS förlag 2011   

www.sns.se/sites/default/files/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf 

5 Kellberg, Christina. Monopolet på fallrepet. DN. 2005-05-29. Hämtad 2014-03-19 

6 Wikberg, Erik. Omorganisering av apoteksmarknaden. Scores rapportserie 2010:6 Stockholms centrum för 

forskning om offentlig sektor. Hämtad 2014-03-19 

7 Proposition 2008/09:145. Omreglering av apoteksmarknaden. Sveriges riksdag. Stockholm: Socialdepartementet 

Hämtad 2014-03-19 

http://www.sns.se/artikel/om-sns
http://www.sns.se/sites/default/files/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf
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rättighet.
8
 Sedan dess har det varit fritt fram för alla företag som uppfyller Läkemedelsverkets 

krav att äga och driva apotek.
9
 Syftet med omregleringen av apoteksmarknaden var att 

åstadkomma effektivisering och skapa bättre förutsättningar för konsumenterna. Målet skulle 

uppnås genom utökad service och bättre tjänsteutbud, mer flexibla öppettider, större prispress på 

läkemedel samt fortsatt säker och effektiv läkemedelsförsörjning.
10

 

1.3 Problemdiskussion  

Efter den statliga avregleringen av apoteksmarknaden 2009, finns det relativt få studier som 

granskat och analyserat de förändringar som har skett, framförallt med avseende på hur 

apotekspersonalen upplever förändringarna efter reformen. Reformen byggde på förväntningar, 

men enligt Statskontoret som hade fått i uppdrag av regeringen att utvärdera 

apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen, visar det sig att endast vissa mål har 

uppfyllts och bara i begränsad omfattning. Den begränsade omfattningen gäller främst målen 

bättre service och tjänsteutbud samt bibehållen kompetens och säkerhet i 

läkemedelsförsörjningen. När det kommer till målet om ökad tillgänglighet till läkemedel samt 

läkemedelskostnader, så har enligt bedömning av Statskontoret målen uppfyllts i hög grad. 

Sammanfattningsvis har Statskontoret bedömt att apoteksmarknaden i maj 2013 fungerar överlag 

tillfredsställande. Dock verkar ambitionen om mångfald och goda utgångspunkter för både små 

och stora aktörer inte uppfyllas på längre sikt, enligt ett uttalande från regeringen.
11

 Så ur ett 

kundperspektiv har vissa mål blivit uppfyllda, men man kan fortfarande inte veta om reformens 

alla mål faktiskt kommer att bli uppfyllda inom överskådlig tid.  

Apoteksbranschen skiljer sig från de flesta andra branscher genom att den har begränsad 

möjlighet att påverka sin omsättning. Det beror på att receptbelagda läkemedel står för cirka 80 

procent av den totala omsättningen, och utgör alltså den största andelen av omsättningen. 

Receptbelagda läkemedels pris sätts enbart av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). 

På det sättet kan ingen av aktörerna påverka priset. Av de resterande 20 procenten av 

                                                           
8
 Apoteket kunde ha undvikit privatisering. www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/apoteket-kunde-ha-

undvikit-privatisering_7491828.svd. Hämtad 2014-03-07 
9
 Croneborg, Mattias. Apoteket privatiseras. Riksdag och Departement. http://rod.se/apoteket-privatiseras/. Hämtad 

2014-03-10 
10

 Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och försäljningen av apotek Apoteket 

omstruktureringsbolaget AB:s hemsida. Broschyr, www.omstruktureringsbolaget.se Hämtad 2014-03-05 
11

 En omreglerad apoteksmarknad., Slutrapport. 2013:07. Statskontoret. 

www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201307.pdf Hämtad 2014-03-30 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/apoteket-kunde-ha-undvikit-privatisering_7491828.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/apoteket-kunde-ha-undvikit-privatisering_7491828.svd
http://rod.se/apoteket-privatiseras/
http://www.omstruktureringsbolaget.se/
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201307.pdf
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omsättningen kommer 10 procent från det receptfria sortimentet och 10 procent från 

handelsvaror. Branschen berörs därigenom mer av statliga regleringar än av den ekonomiska 

konjunkturen. Eftersom apoteken är begränsade när det gäller att konkurrera med varandra 

utifrån pris, blir det därför viktigt för enskilda apotek att konkurrera genom kompetent personal 

och god service.
12

  

För att arbeta med rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel på ett apotek, ska 

man ha rätt utbildning. På apoteket arbetar en rad olika yrkesgrupper: apotekare, receptarier, 

apotekstekniker och apoteksassistenter. Apotekare och receptarier har akademiska utbildningar 

på fem respektive tre år och ett samlingsnamn för dessa två yrkesgrupper är farmaceuter. 

Apotekstekniker ska ha genomgått en yrkesinriktad högskoleutbildning på ett och ett halvt år. 

Den personal som arbetar med egenvårdsprodukter genomgår en särskild utbildning inom detta 

område. Även apoteksassistenter som arbetar i kassan, på egenvårdsavdelningen och som har 

ansvar för att fylla butikshyllorna med varor med mera är en del av apotekspersonalen.
13

  

1.4 Tidigare forskning  

1.4.1 Affärsplaneringens påverkan på professionella grupper 

Artikeln ”Business planning as pedagogy: languages and control in a changing institutional 

field” handlar om organisatoriska förändringar i kanadensiska muséer och kulturella 

institutioner. Studien visar att kontroll kan gå ut på att både styra arbetsuppgifternas innehåll och 

förändra individens identitet, speciellt med tanke på dennes inställning till arbetet. Även 

kontrollens roll i de strategiska förändringarna med en ökad betoning på betydelsen av språk, 

ritualer och kultur framkommer av studien. Förändringar av språket, det vill säga det nya språket 

som plötsligt enligt studien blev ett redskap för dem bland muséets anställda som behärskade det, 

kan ses som en maktfråga.
14

  

 

När det plötsligt blev aktuellt för anställda inom muséerna att lägga fram en ny affärsplan inom 

en kort period så förstod de att affärsplaneringen blev ett styrmedel. De tvingades resonera 

                                                           
12

 Wallér, Johan. Apoteksbranschens årsrapport. Sveriges apoteksförening. 2010. 

www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/AFP Branschrapport.110504.pdf Hämtad s.10 2014-04-17 
13

 Branschrapport 2012, Sveriges Apoteksförening, www.sverigesapoteksforening.se/wp-

content/uploads/Apoteksforeningen2012-Final.pdf sida 29. Hämtad 2014-02-25 
14

 Oakes, Leslie.Townley, Barbara. Cooper, David J. Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a 

Changing Instituional Field. i: Administrative Science Quarterly. 1998. Vol.43 (2). p.257-293 

http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/AFPBranschrapport.110504.pdf
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omkring hur de skulle konkurrera med andra på marknaden för att bli en vinstdrivande 

organisation. Historiker, kuratorer och andra av muséets anställda, som hade andra uppgifter, 

fick nu i uppdrag att själva komma med idéer och diskutera hur de kunde utveckla strategier som 

skulle ge högre inkomster och fler besökare. Detta kallas för ”symboliskt våld”, något som 

innebär att personalens kulturella kapital försvagades av organisatoriska förändringar, eftersom 

muséerna skulle förvandlas från kulturbärare till turistlockande underhållningscentra. Muséets 

anställda tvingades tala ett annat språk som med den nya affärsplaneringen hotade autonomi och 

allt som tidigare hade kännetecknat deras arbete. Affärsplaneringen blev ett styrmedel som 

exempelvis förflyttade fokus från de professionella grupperna till ledningen som tillsammans 

med ekonomer och marknadsförare tog maktpositioner i fältet.
15

 Mot denna bakgrund är det 

intressant att undersöka om liknande beteendeförändringar, som de som redovisas i den 

kanadensiska muséistudien, har skett inom den svenska apoteksbranschen. 

1.4.2 Omreglering av apoteksmarknaden i Norge  

Enligt en studie från 2005 av omreglering av apoteksmarknaden i Norge, vilken trädde i kraft 

2001, framkommer att antalet farmaceuter per apotek har minskat efter omregleringen. I takt 

med att apotekens tillgänglighet förbättrades och deras öppettider förlängdes redan första året 

efter reformen (åtminstone inom områden med hög befolkningstäthet) och antalet farmaceuter 

per apotek minskade, innebar detta att apotekspersonalens tillgänglighet har minskat.
16

 Studien 

hänvisar till en rapport från 2004 som ECON Analyse hade fått i uppdrag av det Norske 

Helsedepartementet att utföra. Enligt rapporten ansåg 73 procent av de tillfrågade bland 

apotekspersonalen i undersökningen att det hade skett en ökning av arbetsbelastningen efter 

omregleringen. Cirka 40 procent påstod att arbetsbelastningen regelbundet eller ofta var för hög. 

Vidare ansåg, enligt rapporten, en stor del av apotekspersonalen som deltog i undersökningen, att 

apotekspersonalens förmåga att ge kunderna nödvändig professionell hjälp tycks ha avtagit. 

Hälften av de som deltog tyckte att de råd som de ger till kunderna är otillräckliga. Dessutom 

ansåg 75 procent av de tillfrågade att konflikten mellan professionella och kommersiella 

intressen har förvärrats efter hand sedan reformen genomfördes. Detta kan förklaras som en följd 

                                                           
15

 Oakes, Leslie.Townley, Barbara. Cooper, David J. Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a 

Changing Instituional Field. i: Administrative Science Quarterly. 1998. Vol.43 (2). p.257-293 
16

 Anell, Anders. 2005. Deregulating the pharmacy market: the case of Iceland and Norway. Health Policy. vol.75 

(1), s. 9-17. Hämtad 2014-03-27 
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av förändringar av styrformen på apoteken, men även förändringar inom marknaden.
17

 Vad 

gäller kvalitet och tillgänglighet av information och råd från apotekspersonalen, är det 

fortfarande oklart vilka effekter som har uppstått av den nya styrformen. Studien pekar på att ur 

ett statligt perspektiv kan både förväntade och oväntade resultat identifieras.
18

 Om liknande 

effekter har uppstått bland apotekens personal i Sverige återstår att se. 

1.4.3 Privatiseringens påverkan 

En studie från 2002 i Storbritannien genomfördes på tre olika företag, med en tvärsnittsanalys, 

angående privatiseringens påverkan på företagskulturen och de anställdas tillfredsställelse. Man 

kom fram till att människor har olika uppfattningar om vad som händer när ett företag 

privatiseras. Detta, förklarar författarna, kan bero på att anställda har en egen uppfattning när det 

gäller om företaget i fortsättningen ska gå med vinst eller bara överleva. Privatiseringen kan även 

ge personalen en känsla av att vara utbytbar och att verksamheten framförallt styrs utifrån 

ekonomiska principer. Inom offentliga företag upplevs ofta en trygghet, eftersom de anställda 

känner att företaget förmodligen kommer att få stöd vid behov. Studien pekar även på att 

innehållet i arbetsuppgifter och förändringar inom företaget, till exempel omorganiseringar, 

påverkar både arbetstillfredsställelse och stressnivåer på ett negativt sätt. På liknande sätt ökar 

arbetsrelaterad stress samt en allmän oro förknippad med privatiseringar, vilket har betydelse i 

sammanhanget.
19

  

1.4.4 Vad är intressant att studera utifrån ovannämnda undersökningar? 

Privatiseringen av apotek har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren och vi antar att det har 

inneburit stora förändringar för personalen. Studien ämnar undersöka hur styrformen inom 

apoteksbranschen har förändrats till följd av omregleringen, men även hur detta har påverkat de 

olika yrkesgruppernas roller och deras arbetsinnehåll. Nästan fem år efter omregleringen har 

olika aktörer etablerat sig och det är nu man kan se om det finns skillnader i deras styrsätt, och 

om detta har förändrat de anställdas arbetssätt jämfört med monopoltiden. 

                                                           
17

 ECON analyse. Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Rapport 2004-10. Oslo. 2004. 
18

 Anell, Anders. 2005. Deregulating the pharmacy market: the case of Iceland and Norway. Health Policy. vol.75 

(1), s. 9-17. Hämtad 2014-03-27 
19

 Cuncha, Rita C. Copper, Cary L. Does privatization affect corporate culture and employee wellbeing? Journal of 

Managerial Psychology. 2002. Vol.17 (1). p.21-49 Hämtad 2014-03-04 
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Den statliga omregleringen av apotek har inte bara lett till nya ägare utan även en ökad 

konkurrens. Båda dessa förändringar, konkurrensutsättningen och nya aktörer, innebär att 

kunderna har fått helt nya erbjudanden jämfört med tidigare, samtidigt som dessa förändringar 

troligen har påverkat de anställdas arbetsförhållanden. Argument som brukar framföras till 

försvar för konkurrensutsättning och nya styrformer är att detta leder till förbättrad kvalitet.
20

  

Förändringar förknippade med idéer om hur välfärdssektorn ska utvecklas från monopol till 

marknad, med större valmöjligheter och mångfald, har blivit mer kända under samlingsnamnet 

New Public Management (NPM).
21

 De senaste åren har styrningen av välfärden inom hälso- och 

sjukvården, skolan, barn- och äldreomsorgen samt inom apoteksbranschen förändrats på ett 

genomgripande sätt. Styrningsformer har hämtats från den privata sektorn som med 

resultatmätning och målnedbrytning, ersätter styrning genom yrkeskunnigas ansvar genom att de 

yrkeskunniga utövar sitt ansvar inom sina respektive kompetensområde. Kärnyrkesgrupperna 

inom välfärden, exempelvis vård- och skolpersonal och socialarbetare har fått en svagare 

ställning gentemot managers, controllers och administratörer.
22

 Det kan vara intressant att 

granska om exempelvis styrformer genom affärsplanering har förflyttat fokus från professionella 

grupper även inom apoteksbranschen.  

Genom intervjuer med apotekspersonal får vi en inblick i hur styrformen har förändrats, 

beskriven av personer som upplevt tiden före och efter omregleringen. Men vi ser även hur 

apotekspersonalens arbetsförhållanden har förändrats då verksamheten bedrivs med fokus på att 

konkurrera med andra på marknaden. Kan man se att arbetsinnehåll och arbetssituation för de 

professionella grupperna inom branschen har förändrats på grund av rådande konkurrens, och har 

privatiseringen och därmed förknippade förändringar fått liknande effekter i Sverige som i 

grannlandet Norge? Har reformerna påverkat apotekspersonalen så att de upplever sig vara 

utbytbara, och styrs verksamheten med sin affärsinriktning med hänsyn i första hand till 

ekonomiska principer?   

                                                           
20

 Sandberg, Åke. Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public Management. Arena idé. 

April 2014.http://www.arenaide.se/files/2014/04/arena_rapport_webb_edit.pdf 
21

 Bejerot Eva & Astvik Wanja. När patienten blir kund. Nya stressorer och strategier i läkarens arbete. I: Arbetsliv i 

omvandling 2009:2. Växjö universitet. 2009 
22

 Sandberg, Åke. Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public Management. Arena idé. 

April 2014.http://www.arenaide.se/files/2014/04/arena_rapport_webb_edit.pdf 
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1.5 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur styrformen inom apoteksbranschen 

har förändrats till följd av omregleringen, både inom de statligt och privat ägda apoteken, samt 

hur detta har påverkat de olika yrkesgruppernas roller och deras arbetsinnehåll. 
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2. Teorier 

I detta avsnitt börjar vi inledningsvis med New Public Management som en samling idéer för 

styrning och organisation av den offentliga sektorn, Total Quality Management för att behandla 

kvalitetsbegreppet och avslutningsvis presenteras Professionsteori med Bourdieus teori och dess 

nyckelbegrepp.  

2.1 New Public Management (NPM) 

Begreppet New Public Management sägs ha använts för första gången i början av 1990-talet av 

forskaren Christofer Hood, som ville ge tydliga uttryck för förändringar som pågått inom den 

offentliga sektorn. Dessa förändringar började genomdrivas redan innan begreppet var erkänt, 

etiketten gavs i efterhand och användandet kan spåras till länder som Storbritannien och USA, 

men kom så småningom även till Sverige. Det växande intresset har gjort att det är många som 

vill vara med och definiera vad NPM är, eller ska vara. Som ett resultat av detta förekommer 

också tolkningar och en rad olika idéer och reformer under samma begrepp.
23

 Man kan säga att 

syftet bakom NPM var att effektivisera den offentliga sektorn.
24

 Detta innebar att olika typer av 

förändringar infördes, exempelvis nya ansvarsfördelningar, nya redovisnings- och 

ekonomistyrsystem samt nya sätt att mäta verksamheten med avsikten för att effektivisera och 

öka kvalitet genom konkurrensutsättning.
25

 

Enligt Hood NPM går ut på att eliminera skillnaden mellan den offentliga och den privata 

sektorn samt att få ett skifte i fokus från processansvar till resultatansvar. Detta 

resultatansvarsbaserade styrsätt är utmärkande för NPM och utgör en central del av 

redovisningen av de mätbara resultat som används för att utvärdera och bedöma verksamheterna. 

En ny föreställning om den offentliga sektorn
26

 som enligt Michael Power och Richard Laughlin 

kallas för ”accountingization” innebär ett samlande begrepp för att synliggöra, bryta ner och 

kategorisera olika verksamheters kostnader som tidigare varit mer eller mindre odefinierade.
27

 

                                                           
23

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 
24

 Hood, Christopher. The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, 

Organizations and Society. vol. 20. Nr 2/3. 1995. s. 93-109. 
25

 Hasselbladh, Hans. Eva Bejerot och Rolf Å. Gustafsson. Bortom New Public Management – Institutionell 

transformation i svensk sjukvård. Academia Adacta AB, 2008.   
26

 Hood, Christopher. The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, 

Organizations and Society. vol. 20. Nr 2/3. 1995. s. 93-109 
27

 Power Michael & Laughlin Richard. Critical Theory and Accounting. I M Alvesson & H Willmott (red.). Critical 

management studies. Sage. London. 1992. s. 113-135. 
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Med utgångspunkt från syftet kan NPM beskrivas med följande komponenter: 1. Ett skifte mot 

ökad disaggregation inom offentliga organisationer till mindre beståndsdelar för varje produkt 

man arbetar med inom organisationen, vilket uppnås genom att införa ett separat kostnadsställe 

(en enhet inom ett företag tillexempel en avdelning som förbrukar resurser). 2. Ett skifte mot en 

större konkurrens, både mellan de olika offentliga organisationerna och mellan offentliga 

organisationer och den privata sektorn. 3. En förändring mot ett arbetssätt inom den offentliga 

sektorn som i stort sett liknar den privata företagssektorn. 4. En utveckling mot ökad fokus på 

kostnadsmedvetenhet i resursanvändningen genom att hitta alternativa och förmånligare sätt att 

leverera. 5. Dissaggregering skapade en utvecklig där chefer på olika nivåer och inom olika 

enheter fick ta ansvar för en mer aktiv styrning av offentliga organisationer. Genom att synliga 

managers med mer handlingsfrihet och tydligare ansvar var närmare kunden, kunde även 

snabbare beslut tas. 6. En utveckling mot mer bestämda och mätbara/kontrollerbara standarder. 

7. Strävan att kontrollera den offentliga sektorn genom att lägga mer fokus på att mäta resultat 

och mer fokus på kunder.
28

  

Enligt Lena Agevalls analys av New Public Management, består den av följande fem delar: 

styrning och kontroll, disaggregering och konkurrens, ledningsroller och empowerment, 

medborgare, kund och empowerment, samt ett nytt språk.
29

 

 

 Styrning och kontroll 

En av de grundläggande idéer som präglar NPM är ökat fokus på resultat. Enlig Angevall 

handlar komponenten styrning och kontroll om en förskjutning av fokus från att mäta och 

kontrollera processer till att mäta och kontrollera resultat. Genom att ge belöningar kopplade till 

uppmätt prestation hävdar man att ökad produktion och kontroll uppnås. Här markeras resultat 

utan att sättet att uppnå dem beaktas. Detta har lett till att fokus har vänts bort från professionen 

och dess expertis. Styr- och kontrollsystem grundar sig på att definiera mätbara standarder. Detta 

innebär att styrsättet har fokus på effektivitet, med strängare finansiell kontroll, 

kontraktsstyrning, granskning/utvärdering samt benchmarking och prestationsersättning. 

Utvärderingen av verksamheten kvantifieras och verksamheten styrs mot mål som ställs upp av 

                                                           
28

 Hood, Christopher. The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme.Accounting, Organizations 

and Society. vol. 20. nr 2/3. 1995. s. 93-109. 
29

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 



 10 

politiker. Prestationsersättning och benchmarking ska även ha en motiverande effekt på 

verksamheterna genom att föreslå ersättning för en ökad prestation både när det gäller kortsiktiga 

och långsiktiga mål.
30

 

 

 Disaggregering och konkurrens 

Disaggregering och konkurrens utgår från en grundläggande idé om skapandet av 

kvasimarknader, konkurrensutsättning och privatisering. För att kunna åstadkomma de positiva 

effekter som marknaden erbjuder ska man konkurrenssätta offentlig verksamhet. Disaggregering 

går ut på att en indelning i olika beståndsdelar av den offentliga sektorn sker samt förutsätts som 

krav för att man ska kunna konkurrera. Privatiseringen av offentlig verksamhet ska kunna 

effektivisera verksamheten enligt detta tänkesätt. Ett uttryck för detta är uppdelningen i 

beställare och utförare, där politikerna kan vara beställare.
31

 

 

 Ledningsroller och empowerment 

Inom NPM finns idéer om både centralisering och decentralisering. Detta betyder att politikerna 

ska ha mer makt över tjänstemännen samtidigt som verksamheten på den lokala nivån ska styras 

mot bestämda mål och resultat av skickliga managers. Med sådana idéer inom empowerment har 

det skett en förändring av ledningsrollen. Detta innebär att organisationer inte längre styrs av 

professionen. Det är istället professionella managers som styr genom att målen ska kunna mätas 

och utvärderas, vilket i sin tur styr verksamheten.
32

 

 

 

 Medborgare, kund och empowerment 

Medborgare ska få större makt enligt detta synsätt genom exempelvis medborgarfora där de kan 

utöva sitt inflyttande som ”kunder”.
33

 

 

 

 

                                                           
30

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
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 Nytt språk 

Enligt Agevall införs det med NPM:s idéer inom den offentliga sektorn, även ett nytt språk, med 

nya begrepp och termer. Kommuner blir till exempel koncerner, verksamhetsenheter blir 

resultatenheter, medborgare blir kunder och att service och omsorg beskrivs i termer av 

produktion.
34

 

2.2 Kvalitetsstyrning 

För att åtgärda de stora kvalitetsbrister hos produkter som man fann inom japansk industri under 

andra världskriget, organiserades en grupp forskare och ingenjörer som skulle studera den 

teknologiska utvecklingen. Inom kvalitetsutvecklingen har den betydelsefulla organisationen 

Japanese Union of Science and Engineering, utvecklats koncept av idéer som kallas i Sverige 

för kvalitetscirklar. Inom olika kvalitetscirklar delas medarbetare upp i grupper och engageras 

för att förbättra kvaliteten i sitt eget arbete.
35

 Dock var det först i början av 1980-talet, när en 

amerikansk statistiker William Deming, tillämpade en kvalitetskontroll på produkter, som det 

ledde till att förändringarna kom. Den statistiska kvalitetskontrollen inspirerade de japanska 

företagsledarna, eftersom man insåg kvalitetens viktiga roll i utvecklingen och denna insikt 

banade väg för kvalitetsstyrning. Japan började nu tillverka produkter av högre kvalitet och 

tillägnade sig därmed successivt marknadsandelar från västvärlden.
36

 Det är då 

kvalitetsbegreppet uppmärksammades i västvärlden och har sedan dess använts flitigt inom den 

offentliga sektorn.
37

  

Man kan säga att västvärlden nu förstod att man hamnat i en svår kris på grund av japanernas 

satsning på kvalitet vilket lett till förlorade kunder för många företag i väst. Under senare delen 

av 1980-talet började även begreppet Total Quality Management (TQM) att användas utan klar 

innebörd, men uppfattades som någon form av kvalitetsarbete.
38

 Alan Tuckmans studie från 

1994 hittar likheter mellan TQM och berättelsen ”The Wizard of Oz”. Tuckmas metafor av 

                                                           
34

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 
35

 Sandholm, Lennart. Trendiga kvalitetsstrategier. Sandholm Associates AB. 

www.sandholm.se/Artiklar/trendkvalitls.asp Hämtad 2014-05-22 
36

 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt. Kvalitet från behov till användning. uppl.4:4 Lund: Studentlitteratur. 2009 
37

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 
38

 Sandholm, Lennart. Trendiga kvalitetsstrategier. Sandholm Associates AB. 

www.sandholm.se/Artiklar/trendkvalitls.asp Hämtad 2014-05-22 

http://www.sandholm.se/Artiklar/trendkvalitls.asp
http://www.sandholm.se/Artiklar/trendkvalitls.asp
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TQM som trollkarl från Oz är egentligen en kritik av TQM:s kvalitetskoncept. TQM kan 

innebära olika saker för olika personer, vilket kan styra samtliga mot olika mål.
39

  

Enligt Almqvist, ska kvalitetsstyrning ses som en del av NPM-konceptet. Kvalitetsstyrning 

handlar om kvalitetsarbete i verksamheten inom organisationer och om att verksamheten ska 

inriktas på kvalitet. Med kvalitetsstyrning kan man bli medveten om uppstådda problem i ett 

tidigt skede och de kan då åtgärdas. Även förmågan att behålla kvalitet i längden kan utvecklas 

med kvalitetsstyrning.
40

 Ett av sätten att uppnå ökad kvalitet är att definiera kvalitetskraven först 

och göra dem mätbara.
41

  

Kvalitetsarbete är en viktig del för den organisatoriska processen och Total Quality Management 

är en managementstrategi som har en omfattande tillämpning inom olika verksamheter 

exempelvis inom tillverkningsindustri, utbildning och tjänsteindustri. Syftet med denna styrform 

är att uppfylla och allt bättre tillmötesgå kundernas behov, krav och förväntningar med minsta 

möjliga resursförbrukning, vilket kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. TQM handlar om ett 

förbättringsarbete inom hela organisationen där organisationens medarbetare fokuserar på att alla 

processer ska bli bättre med hjälp av verktyg och aktiva medarbetare.
42

 Deming var en av de 

första som införde denna idé och han lägger tonvikten på förändring av ledarskapet för att 

därmed förändra organisationerna. Det finns ett antal olika beskrivningar av vad TQM kan 

åstadkomma, men Demings viktigaste utgångspunkt är att se på en organisation som ett system. 

Han menar att detta system är ett nätverk av gemensamma komponenter som samverkar för att 

uppnå organisationens syfte. Detta kräver en ledare som har kännedom om dessa olika delar och 

känner till hur de olika komponenterna beror av, och samverkar med, varandra.
43

 Detta har även 

påverkat ledarens roll där organisationer leds av professionella managers snarare än av 

professionen. Barbara Townley definierar denna utveckling som uppkommen genom en ”abstract 

management”. Ledningens roll kopplas bort från en specificerad verksamhetskontext. Den blir 

                                                           
39

 Tuckman, Alan, The Yellow Brick Road: Total Quality Management and the Restructuring of Organiza-tional 

Culture, Organization Studies, vol. 15. nr. 5. s. 727-751. 1994 
40

 Almqvist, Roland. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö. 2006 
41

 Hasselbladh, Hans. Eva Bejerot och Rolf Å. Gustafsson. Bortom New Public Management – Institutionell 

transformation i svensk sjukvård. Academia Adacta AB. 2008.   
42

 Vad är total quality management (TQM)? Bokforinstips.se. www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/total-

quality-management.aspx Hämtad 2014-04-01 
43

 Quist, Johan. Att översätta TQM- en longitudinell studie kring reflekterande aktörer. Karlstad University Studies 

2003:23 
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universell där de tekniker man använder kan tillämpas på olika typer av verksamheter. Townley 

menar att det finns ett problem med detta, nämligen att det är svårt att utveckla metod som riktigt 

mäter just den specifika verksamhet som organisationen arbetar med.
44

 

 

Det finns flera andra forskare som har studerat genomgångar av TQM:s beståndsdelar, där ibland 

Schildknecsh som har sammanställt en översikt över vilka skillnader som kan finnas mellan 

traditionell kvalitetssäkring och TQM. Han kom fram till att den traditionella kvalitetssäkringen 

hade ett kvalitetsbegrepp som formulerades utifrån producentens synvinkel. Inom TQM läggs 

istället tonvikten vid att kvalitet alltid ska definieras ur kundens synvinkel. Kundorientering är en 

av de viktigaste punkterna inom TQM och det innebär att man alltid ska inrikta 

organisationsprocesser mot att uppfylla kundens behov och önskemål. Begreppet kund har också 

utvidgats i samband med TQM.  Där man tidigare normalt endast talade om den externa kunden, 

inräknar man numera även interna kunder. Med detta menas att varje process inom organisation 

har en kund, extern eller intern. Därmed kommer alla anställda inom organisationen att arbeta 

direkt med en kund och kundorienteringen gäller hela företaget.
45

 

Edvardsson skriver följande om TQM: ”Det moderna kvalitetstänkandet TQM (Total Quality 

Management) har fått stort genomslag inom i första hand tillverkande företag men vinner nu 

insteg även i tjänstesektorn både den privata och offentliga. Centrala utgångspunkter är: kunden 

i centrum, helhetssyn, ständiga förbättringar baserade på fakta, utveckling av verksamhetens 

samtliga processer, ledningens och medarbetarnas delaktighet och ansvar för verksamheten och 

dess kvalitet.”
46

 

Denna managementstrategi utgår från vissa grundläggande värderingar, och de fem viktigaste 

punkterna inom TQM är följande:  

1. Kundorientering - Kunden står för definition av kvalitet, och en organisations långsiktiga 

framgång beror på dess förmåga att skapa värde för kunderna. Fokusering på kunder innebär 

både de externa kunderna och medarbetarna i organisationen. Det är viktigt att medarbetarna är 

nöjda så att de kan göra ett bra arbete för de externa kunderna och att såväl medarbetarnas som 

                                                           
44

 Townley, Barbara. The Cult of Modernity, Financial Accountability & Management vol. 17(4). s.303-310. 2001. 
45

 Lagrosen, Stefan. Kvalitetsstyrning i skolan? Diss. Stockholm: Univ 1997 
46

 Ibid. 
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de externa kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för 

organisationen. 

2. Faktabaserade beslut - Alla beslut som fattas måste bygga på väl underbyggda fakta. Det 

beslut som fattas ska baseras på relevant och korrekt information och en ordentlig analys där 

varje medarbetare inom sitt område får möjlighet att mäta och analysera fakta gällande åtgärder 

han eller hon vidtagit för att uppfylla sina mål och göra kunden nöjd. 

3. Processorientering - Fokus på organisationens processer och stimulans för att förbättra 

arbetsflöden och arbetsorganisation och lägga grunden för kundorienterad 

verksamhetsutveckling. Genom att förbättra processer kan organisationen uppnå god kvalitet och 

skapa större värden för kunderna.  

4. Ständiga förbättringar - Konkurrenter till verksamheten förbättras, förnyar sig och utvecklas 

och kundernas krav och förväntningar ökar hela tiden och därför måste organisationer ständigt 

arbeta med förbättringar. Det finns alltid alternativ för att skapa bättre kvalitet med mindre 

resursförbrukning.  

5. Samverkan - Delaktiga medarbetare och leverantörer kan leda till förbättrad kvalitet och TQM 

kräver samverkan från alla medarbetare inom organisationen. Samverkan kan skapas när man ger 

medarbetarna ansvar, möjligheter att kunna påverka samt intressanta arbetsuppgifter.
47

 

Att mäta kvalitet är numera en central del av styrning i nästan alla typer av organisationer. Med 

hjälp av olika verktyg och instrument exempelvis olika statistiska underlag ska man kunna 

säkerställa kvaliteten. Dessa statistiska underlag är utformade i standardiserade manualer som 

följer vissa kriterier. Man kan säga att avsikten med att mäta kvalitet genom att uppfylla dessa 

kriterier är att kunna kontrollera och följa upp att kvaliteten upprätthålls.
48

 I artikeln ”Managing 

with modernity” av Barbara Townley, framgår det att dessa statistiska mätningar underlättar 

jämförelse mellan olika verksamheters resultat när det gäller kvalitet, samtidigt som det inte är 

till så stor hjälp för ledningen i deras affärsplanering för framtiden. Ledningen styr 

organisationen genom statistiska beräkningar som utförs med hjälp av olika mätningar Vidare 

menar Townley att sådana mätningar bara ger en begränsad bild av organisationen, och att de 

                                                           
47

 Vad är total quality management (TQM)? Bokforinstips.se. www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/total-

quality-management.aspx Hämtad 2014-04-01 
48

 Strannegård, Lars. Den omätbara kvaliteten. Norstedts Akademiska Förlag. 2007 
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mätbara faktorerna inte alltid behöver vara viktiga för verksamheten. Dessutom är hanteringen 

av kvalitetsmätningsinstrument alltför invecklad för att mätningarna ska bli så exakta som 

möjligt. Hon poängterar även att alla delar och processer inom en organisation inte går att mäta 

av olika skäl och att bara de som går att mäta får en viktig roll i organisationsstyrningen. Detta 

medför att många andra faktorer av vikt ignoreras och inte tas i beaktande.
49

 Townley menar att 

moderniteten präglas av individens vilja att eliminera slumpen och det oförutsägbara samt av 

individers önskan att ha tillgång till strukturerad kunskap och även att kunna förutspå framtiden. 

Sjukhus som organiseras av läkare och skolor av rektorn ersätts med verksamheter som 

organiseras av en ledning.
50

 Styrningssättet går ifrån tanken om professioners kunskaps- och 

erfarenhetsbaserade handlande och dess känsla för ansvar inför sin uppgift. Istället fokuserar 

abstrakt management på ökad reglering inom organisationen för att kontrollera handlingar samt 

att allting måste göras mätbart (vilket förutsätter att allt kan mätas) och att bara det som går att 

mäta räknas. Detta har enligt Townley lett till system kring reglering och revision samt en tilltro 

till ”vetenskapliga” metoder för att mäta och styra kvalitet/framgång. Där man tidigare haft 

professionell reflexion över erfarenheter har man nu fått reglering. Handlingsreglering genom 

utvärdering av värden har bytts mot byråkratisk reglering och identifikationen med kvalitet har 

förbytts från ansvar över process till revision. Dessa system underminerar alltså professionen till 

förmån för den ”objektiva” managementkunskapen, därmed blir det mätbara det centrala och 

professionella processer riskerar att reduceras till något mätbart för att passa in i ramen.
51

 

2.3 Professionsteori 

Professioner kan definieras som yrken som grundar sina inkomster och sin status på att de 

använder vetenskaplig kunskap, medan professionellt yrkesutövande karakteriseras av utrymme 

för att fatta självständiga beslut förknippade med olika typer av arbetsrelaterade frågor. Yrken 

som hör till de klassiska professionerna är läkare, farmaceuter, ekonomer, ingenjörer, jurister. 

Till semiprofessionerna som växer med den innovativa förändringen inom hälsa, ekonomi, 

teknik och vetenskap räknas klasslärare, sjuksköterskor, socialarbetare, apotekstekniker.
52

 De 

professionella erbjuder sina expertlösningar på kundernas särskilda problem och på det sättet de 
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hjälper medborgare.
53

 Inom apoteksverksamhet är uppdelningen emellan farmaceuters och 

läkares professionella roll i förhållande till kunder respektive patienter central. Tänker man rent 

teoretiskt så är deras respektive områden åtskilda, medan det i praktiken kan vara besvärligare att 

hålla dem ifrån varandra, så att inte exempelvis farmaceuter går in på läkares område.
54

 

Professionell praktik på apotek avgör i vilken omfattning farmaceuter ska dra egna slutsatser om 

ett oklart recept och kontrollera med den förskrivande läkaren för att få ett säkert svar. På olika 

apotek kan det finnas olika tolkningar om hur mycket rutin som ska utmärka den professionelles 

arbete.
55

 

 

Enligt sociologen Eliot Freidson ska man tänka på några olika faktorer för att definiera 

profession. En av dessa är professioners autonomi. Freidson menar att autonomin spelar en viktig 

roll i en profession samt att yrkesutövandet varken styrs av byråkratiska regler eller marknadens 

krav. Professionen ska istället följa sin egen logik som styrform. Enligt Freidson definieras 

profession som en uppsättning av institutioner som tillåter de involverade individerna inom olika 

yrkesområden att skaffa sig försörjning samtidigt som de har möjligheten att själva bestämma 

över sitt eget arbete.
56

 Vidare anser Freidson att de professionella har en speciell kunskap, en 

kunskap som ger makt. Han påstår att genom kunskap kan man få makt och därmed sätta sin 

prägel på det yrkesområde där man är verksam.
57

  

Till skillnad från Freidson anser sociologen Andrew Abbott att profession är en begränsad grupp 

av individer som tillämpar sina kunskaper i ett givet sammanhang. Vidare betonar Abbott att 

samhället genom professionalitet strukturerar yrkesmässig kunskap. Abbott lägger fokus på 

arbetsuppgifter och vilka följder förändringar gällande arbetsinnehållet kan leda till för 

professionen.
58
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2.4 Bourdieus teori och dess nyckelbegrepp 

Enligt Pierre Bourdieu existerar inom det moderna samhället ett antal fristående sfärer så kallade 

fält och som har sin egen logik. Ett fält beskrivs som en social spelplan som omfattar ett nätverk 

av relationer mellan positioner, där en position kan ses som ett yrke i förhållande till ett annat 

yrke. Det pågår en konkurrens mellan aktörer som även kan utspela sig i relation till andra fält, 

som strider om något som de gemensamt vill uppnå, med förväntningar om att uppnå makt och 

inflytande. Det existerar alltid olika aktörer, varav några är mer dominerande och har större 

inflytande när det gäller vilka regler som följs. Alla fält präglas av intressekonflikter, oenigheter 

och strider. Bourdieu anser att varje fält har sina egna regler, rutiner och uppfattningar om vad 

som är rätt eller fel, naturligt eller onaturligt. En del tolkningar kan vara så självklara att de inte 

alls behöver resoneras omkring. Det sker inga slumpmässiga omplaceringar inom fältet utan 

dessa inträffar genom aktörens egenskaper och förmåga att skaffa sig kapital.
59

 Det pågår en 

kamp mellan aktörerna, till exempel nyanställda vill bli accepterade, och den som har arbetat ett 

tag försöker försvara positionen och stänga ute konkurrens.
60

 Fälten har sina fastställda ritualer 

och det krävs en viss utbildning samt förståelse för existerande sociala relationer som 

nykomlingar bör acceptera.
61

 Ett fält påverkas även av vilka möjligheter till vinst som existerar 

inom det, och de särskilda intressen som finns inom det speciella fältet. Vinsten kan tolkas som 

märklig av dem som inte har insikt i de speciella regler som gäller just detta fält och som i vårt 

fall är apoteket.
62

  

Vad Bourdieu kallar kapital är det som bestämmer vilken position en aktör intar inom ett visst 

fält. Kapital är också de resurser, symboliska eller materiella tillgångar som vi har och omsätter 

på fältet. Bourdieu menar att det finns olika former av kapital. Till exempel ekonomiskt, socialt, 

kulturellt och symboliskt kapital och de olika formerna spelar väsentliga roller för aktörens 

positionering på fältet.
63

 Ekonomiskt kapital är materiella resurser och även kunskap om 

ekonomins spelregler. Socialt kapital finns i de sociala nätverk eller de relationer som människor 

befinner sig i. Även om det sociala kapitalet kan ses som en form av materiell resurs så betonar 

Bourdieu vikten av det sociala kapitalet och att det är skilt från de andra formerna av kapital. 
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Socialt kapital är aktörers grupptillhörigheter som släktband mellan individer, vänskapsband och 

även kontakt med före detta utbildningskamrater. Kulturellt kapital omfattar en bildad 

användning av språket med kännedom om litteratur, klassisk musik, liksom om vad som anses 

respektabelt, exempelvis examina från respekterade läroanstalter. Symboliskt kapital är de 

resurser som har symbolisk vikt för vissa fält och samtidigt gynnar aktörernas högre status. 

Kulturellt kapital kan i vissa fall utgöra ett symboliskt kapital. En annan form av symboliskt 

kapital är individers skicklighet när det gäller att hantera relationer. Detta förknippas med den så 

kallade sociala kompetensen. Den typen av kapital är på många fält en uppskattad form av 

kapital. Enligt Bourdieus bör kapital inte betraktas som en orörlig resurs. Kapital utsätts för 

konstanta ständiga konfrontationer på fälten.
64 

Kapital omfattar själva professionen, dess samlade tekniker och kompetenser som behövs för att 

kunna utföra ett arbete. Kapitalet är maktens grund och om till exempel någon har en annan 

utbildningsbakgrund är det svårare att överföra det kapital man har med sig, till exempel vid byte 

av profession. Aktörerna använder sig av olika strategier för att få bättre positioner på fälten, 

eller för att bevara den befintliga positionen. De som dominerar inom fältet använder sig av 

lämpliga strategier för att komma åt ett specifikt kapital, utan att de behöver vara medvetna om 

detta. De nytillkomna eller de yngsta inom området, är de som disponerar över mindre kapital 

inom fältet. Mellan kunden och apoteksanställda råder en asymmetrisk relation och som 

professionell kan man hamna mellan kundens och myndighetens intressen. Verksamheten samt 

de professionella sätter gränser, men detta kan även utgöra hinder för arbete.
65

  

Bourdieu anser att aktörer inom fältet existerar i förhållande till varandra genom sina likheter och 

olikheter. De grupper som har störst chans att komma överens är grupper som påminner om 

varandra, i jämförelse med grupper som har en annan position. Bourdieu kallar just dessa 

relationer för habitus.
66

 Vilken position på fältet aktörer har beror även på habitus. Habitus kan 

beskrivas som individens kroppsliga och mentala hållning och skapas genom erfarenheter, 

intressen och kunskaper. Den kollektiva habitus, ses till exempel som ett system av dispositioner 
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som fastställer hur typiska grupper handlar, tänker, uppfattar utifrån det givna sociala 

sammanhanget. Det är ett system uppbyggt av människors agerande i den sociala världen och det 

påverkar de agerandes syn på världen. Habitus utvecklas med tiden och förändras under olika 

sociala omständigheter, men har alltid sin grund i ”gamla” habitus. Enligt Bourdieu kan man 

med begreppet habitus få insikter om hur en viss kultur formas på en arbetsplats. Detta för att 

habitus kan visa hur människors val styrs av de positioner de fått i den specifika gruppen, som i 

vårt fall är apoteket, men även inom samhället.
67

 

Även författarna till den kanadensiska studien som nämns tidigare i uppsatsen, använde sig av 

Bourdieus problematisering av begrepp. Införandet av ekonomiska affärsmodeller leder till att 

symboliskt våld blir ett verktyg för att förändra kulturen i organisationen. I samband med 

förändrat arbetssätt värderas en annan typ av kunskap och andra tillvägagångssätt. Med 

införandet av ekonomiska planer förändras identiteten hos muséets anställda, alltså för de som 

skapar kultur. Man ser nu på deras arbete ur ett annat perspektiv, man kan säga ett ekonomiskt 

perspektiv med kunder i fokus. Denna process utförs när man ändrar kapitalet inom olika 

områden exempelvis, det kulturella, ekonomiska, symboliska och det politiska kapitalet. Det är 

då det inträffar en förskjutning både i det institutionella och det organisatoriska fältet. Enligt 

författarna medförde införandet av affärsplaner att det centrala kulturella kapitalet översattes till 

ett ekonomiskt kapital, vilket betyder att organisationens faktiska styrka överges samtidigt som 

man skiftade position på kapitalen. En förändring i hierarkin av de anställdas positioner inom 

organisationen inträffade också. De som hade höga positioner med ett stort kulturellt kapital fick 

lämna plats för dem som hade kunskaper inom det ekonomiska fältet, vilket även innebar en 

maktförskjutning. När man inför ett ekonomiskt kapital i organisationer införs samtidigt en 

ekonomisk mätprincip och fokus riktas mot vilket ekonomiskt resultat man uppnått. Förändringar 

av denna karaktär gör att man kan förlora kontrollen över organisationens riktning och 

möjligheten att definiera sitt arbete. Med denna studie presenterar författarna ett mikrofall av 

affärsplanering inom det kanadensiska muséet. Detta fall använder verktyg för att ekonomisera 

ett fält och dessa kan användas inom många andra områden där liknande förändringar 
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eftersträvas. De kopplas till en global process av kommersialisering inom den offentliga sektorn, 

vilket ger studien en bredare betydelse.
68 

2.5 Teoretisk referensram  

Ovan nämnda teorier, eller relevanta delar av teorierna, ligger till grund för vårt resonemang i 

analysen. Vi refererar också till NPM. Vi förstår NPM som en styrningsform som fungerar 

genom diverse mätningar av variabler inom den offentliga sektorn. Dessa mätningar utförs med 

avsikten att utsätta den offentliga sektorn för konkurrens och därigenom höja verksamhetens 

kvalitet. Kvalitetsbegreppet, och att detta ska innebära att processer och resultat är mätbara, 

infördes inom olika verksamheter som ett delmål av kvalitetsstyrningen, med TQM som en 

underliggande grundform. Kvalitetsmätbarhet diskuteras utifrån artiklar av Barbara Townley 

”Managing with Modernity” och ”The Cult of Modernity”. Vidare kopplas vår diskussion av 

konsekvenserna av kvalitetsstyrningen till Bourdieus sociologiska teori om professioner eller 

professionella fält och vidare till Bourdieus begrepp ”kapital” och ”habitus”. Med hjälp av 

artikeln ”Business planning as pedagogy: languages and control in a changing institutional 

field” som använder Bourdieus begrepp, förklaras hur en ny styrning kan förändra både vad som 

räknas som centralt kapital och habitus samt positionerna och ställningarna i det sociala fältet. En 

kanadensisk studie om museiverksamhet visar att kontroll över personalen kan innebära både 

styrning av arbetsuppgifternas innehåll samt förändringar i individens uppfattning om sin 

professionella identitet.  

Man kan säga att när grundidéerna till reformerna spreds visar det sig att det är de anställda inom 

de professionella yrkesgrupperna som påverkas. Nu finns flera tecken som tyder på att mångas 

arbete blivit hårdare styrt, genom olika statistiska underlag, samt att kvalitetsstyrning inom de 

flesta organisationer kan medföra konsekvenser för professionella grupper. Detta är i synnerhet 

fallet med apoteksverksamheten. 
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3. Metod  

Här förklaras och motiveras studiens metodval, urvalsprinciper och därefter följer intervjuernas 

genomförande och databearbetning. 

3.1 Metodval 

I studiens inledningsskede beslutade vi att utföra kvalitativa intervjuer, eftersom vi ansåg att 

detta lämpade sig för uppsatsens syfte och teorier. Med dessa intervjuer har vi avsett att ta fram 

data och information som är relevant för att besvara våra frågeställningar. För den här studien har 

vi varit intresserade av meningar eller innebörder snarare än av statiskt verifierbara samband. Vi 

har velat ta reda på hur anställda på apotek upplever sina arbetsdagar. Begreppet tolkning är 

centralt för denna uppsats där var och en av de anställda har rätt till sin egen tolkning, och därför 

har vi använt en kvalitativ forskning som är en tolkande forskning.
69

  

 

Vi har fått en djupare förståelse för människor i deras arbetsmiljö när vi har studerat anställda på 

de här apoteken. Med intervjuer genomförda på arbetsplatsen, det vill säga apoteken, har vi 

kommit förhållandevis nära medarbetarna och fått en mer direkt kännedom om arbetsmiljön. 

Genom kvalitativa intervjuer har vi indirekt kunnat studera även andra fenomen hos 

apoteksanställda, företeelser som kanske är svåra att uppfatta direkt, till exempel känslor, 

upplevelser, tankar, intentioner samt hur makt och beslutsfattande opererar.
70

 

3.2 Urval  

I denna studie har vi valt att undersöka de yrkesgrupper som återfinns på alla apotek runt om i 

södra Stockholm, där apoteksförekomsten har ökat med 50 procent.
71

 Vi har valt att göra 

intervjuer med ett till två anställda per apotek på tolv apotek både statligt och privat ägda. I 

studien deltog 16 personer från olika apotekskedjor. Urvalet utgörs av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi har intervjuat de som var tillgängliga.
72

 Apotekens 

medarbetare har olika arbetsuppgifter beroende på vilken typ av befattning de har och vi var 

intresserade av alla medarbetare oberoende av deras arbetsuppgifter. Detta för att vårt fokus låg 

                                                           
69

 Alvehus, Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod. Första upplagan. 2013 
70

 Göran Ahrne & Peter Svensson, Handbok i kvalitativa metoder. Upplaga 1.2, 2012 
71

 Ökad apotekskonkurrens på söder i Stockholm. MyNews Desk. www.mynewsdesk.com/se/kronans-

droghandel/pressreleases/oekad-apotekskonkurrens-paa-soeder-i-stockholm-587523 Hämtad 2014-04-06 
72

 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2010 

http://www.mynewsdesk.com/se/kronans-droghandel/pressreleases/oekad-apotekskonkurrens-paa-soeder-i-stockholm-587523Hämtad2014-04-06
http://www.mynewsdesk.com/se/kronans-droghandel/pressreleases/oekad-apotekskonkurrens-paa-soeder-i-stockholm-587523Hämtad2014-04-06


 22 

på anställda och deras syn på och uppfattning av apoteket; men även vilken yrkesgrupp de tillhör 

har haft betydelse för uppsatsens syfte. Antal individer som har tillfrågats var inte begränsat och 

vi har besökt 22 apotek både statlig och privat ägda i södra Stockholm, och efterfrågat 

deltagande i studien tills vi uppnått målet att få en representativ bild av de olika grupperna i 

urvalet. Således har vi, bland de statligt ägda apoteken, intervjuat två apotekare, en 

apotekstekniker och fem receptarier, bland dessa fyra apotekschefer med farmaceutisk bakgrund. 

På de privat ägda apoteken har vi intervjuat två apotekare, tre apotekstekniker, tre receptarier och 

bland dem en chef med farmaceutisk bakgrund. Med tanke på fördelningen av yrkesgrupper som 

specifikt arbetar inom apoteksbranschen representeras de olika grupperna i urvalet.
73

 

Skälen till att ett stort antal apoteksanställda har tillfrågats, har varit att många inte ville delta, 

eftersom det var för få anställda på plats och eftersom arbetstempot var högt. Det var framför allt 

på de privat ägda apoteken som många avböjde att delta och på frågan om vi fick boka en tid för 

intervju i veckan eller veckan därefter har vi i samtliga fall fått svaret att det var omöjligt att 

avstå från den tid som intervjuerna skulle ta på grund av den höga arbetsbelastningen. Vi har 

frågat på 15 olika privat ägda apotek tills vi slutligen fick intervjua åtta personer från sex olika 

apotek. Apoteket AB visade större intresse för vår undersökning och vi fick återkomma (boka 

tid) om de inte hade tid just den dagen vi föreslog för intervjuerna. Ett apotek bland de inom 

statligt ägda avböjde deltagande. Bland de statligt ägda apoteken har vi fått intervjua åtta 

personer från sex olika apotek.  

Respondenter som hade arbetat längre än fem år i apoteksbranschen har kunnat svara på alla våra 

frågor, men även anställda som enbart hade arbetat efter monopoltiden har kunnat delta i vår 

undersökning. Två av de intervjuade har inte kunnat svara på frågor om monopol, eftersom de 

bara hade arbetat efter omregleringen. Vi skulle ha kunnat få ett bredare perspektiv på hur 

apoteksverksamheten ser ut och fungerar ur de anställdas perspektiv från dem med längre än fem 

år arbetserfarenhet. Undersökningen har varit tidsbegränsad och har genomförts under tio 

veckor.  
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3.3 Intervjuernas genomförande  

I denna uppsats har vi utgått från kvalitativa semistrukturerade intervjuer där vi har haft ett antal 

frågor som skulle besvaras och där respondenten gavs stor frihet att utforma svaren efter eget val. 

Detta har ibland lett till diskussioner inom områden som vi tidigare inte tänkt på, men som hade 

betydelse för vårt syfte.
74

 Efter ytterligare bearbetning av frågornas formulering sammanställdes 

elva öppna frågor som vi ansåg var tydligt konstruerade, och därefter har frågorna anpassats till 

en intervjuform med uppföljande frågor, direkta och indirekta, samt tolkande frågor. Vi har inte 

använt oss av känsliga, överlappande och hypotetiska frågor (för intervjufrågor se bilaga 1). Vi 

har delat in frågorna i fem olika teman som har öppna svarsmöjligheter och samma frågor har 

ställts till alla våra respondenter.  

Därefter har vi tagit personlig kontakt på olika apotek i södra Stockholm för att boka tid för 

intervjuer. Vi hade vissa svårigheter att hitta respondenter som ville medverka i vår studie, 

eftersom en stor del av de tillfrågade hade tidsbrist. På vissa apotek framgick det även att de var 

underbemannade. Genomförandet av intervjuerna har tagit femton till trettio minuter per person, 

och tiden för intervjun anpassades efter hur uttömmande respondenterna valde att svara. 

Intervjusvaren var helt anonyma och intervjuerna har utförts på en lugn och avskild plats 

(fikarum/personalrum) där de har kunnat genomföras utan störningar. Intervjun har inleds med 

en kort presentation av oss själva och studiens syfte. Frågorna diskuterades samtidigt som vi har 

noterat alla svar, ordningsföljden på frågorna varierade efter hur respondenterna valde att svara, 

för att övergången mellan frågorna skulle kunna ske på ett så naturligt sätt som möjligt. Den 

information som intervjuerna gav har sammanställts samma dag de utfördes med stöd av 

anteckningar och aktuella minnesbilder. Bearbetning har skett i efterhand när samtliga intervjuer 

hade genomförts. 

 

För att kunna säkra intervjupersonernas anonymitet valde vi att inte presentera namn eller 

apotekskedja i studien. Vi kommer att använda oss av förkortningar som A1, A2, A3 och så 

vidare med en tillkommande siffra för varje ny intervjuperson. Om den intervjuade var 

apotekschef betecknade vi honom/henne exempelvis A4-C (se bilaga 2). Om intervjuerna 

utfördes på ett statligt ägt apotek använde vi förkortningarna AB1, AB2 och så vidare på samma 

sätt och med tillägg av C om de vi intervjuade var en apotekschef exempelvis AB3-C.  
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3.4 Databearbetning  

Denna studie har byggt dels på primärdata och dels på sekundärdata för att på bästa möjliga sätt 

kunna besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte. Vårt primära material är de data som 

vi har samlat in systematiskt, vilka är resultatet av de kvalitativa intervjuerna av 

apotekspersonalen. Intervjuerna har gett värdefull information och kunskap relevant för vårt 

syfte. Vi har även tagit del av sekundärdata som artiklar med relevant forskning, vetenskapligt 

granskade tidskrifter, forskningsstudier, årsrapporter från olika apotekskedjor, tidningsartiklar 

samt litteratur och dagspress.
75

 Samtliga data har genererats med hjälp av biblioteket på 

Södertörns Högskola samt via Internet. Vi har framför allt sökt efter olika vetenskapliga artiklar 

för att komplettera primärdata från intervjuerna och använt olika hemsidor på Internet för att 

förklara Apoteket AB:s beskrivningar av verksamheten under monopoltiden.  Detta har gett oss 

en djupare förståelse för denna studies arbetssätt.  

Vi har valt en abduktiv forskningsansats för studien, eftersom den teoretiska utgångspunkten från 

början var oklar. Uppsatsen kommer att belysas utifrån existerande teorier om den nya situation 

som apotekspersonalen. Studiens uppgift och fokus har varit att beskriva hur apotekspersonalen 

agerar på den svenska apoteksmarknaden efter dess omreglering och konkurrensutsättning. I en 

teorikonsumerande studie väljs studieobjektet först och teorin anpassas därefter.
76

 

 

Efter varje intervju har vi bearbetat och sammanställt data från varje apotek, detta för att inte 

missa viktig information. Efter den avslutande datainsamlingen och bearbetningen av data har vi 

delat upp vår analys i tre olika temata: Styrform, Arbetsinnehåll och Professionella gruppers 

roller. Vi har försökt hitta mönster som kan ha uppstått sedan flera aktörer kommit in på 

marknaden, och hur professionen och arbetsinnehållet har förändrats i samband med detta. 
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4. Empiri  

I avsnitten nedan beskrivs aktuell empiri som framkommit under intervjuerna. Empirin samlas i 

två huvuddelar: Statligt och Privat ägande samt med temarubrikerna direkt efter. 

4.1 Statligt ägande  

Här sammanställs empiri inom den statligt ägande med följande fyra temarubriker: Profession 

och användning av yrkeskunskap, Arbetsinnehåll efter omregleringen samt privatiseringens 

påverkan, Kompetens och arbetsprestation samt Organisationsstruktur, styrform och 

belöningssystem. Temarubrikerna följer vår ämnesindelning under intervjuerna. 

4.1.1 Profession och användning av yrkeskunskap 

På de statligt ägda apoteken intervjuade vi åtta anställda tillhörande den största apotekskedjan i 

södra Stockholm (bilaga 3). Alla de tillfrågade i studien beskrev vilka arbetsuppgifter de har, och 

att dessa varierar beroende på vilken tjänst man är anställd för. Som receptarie eller apotekare 

har man det största ansvaret för hanteringen av receptbelagda läkemedel, men man arbetar även 

med rådgivning av egenvårdsprodukter. Som apoteksteknikern/egenvårdsspecialist ansvarar man 

för rådgivning av egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel. Vid behov ska alla anställda 

inom apoteket kunna ta hand om varor och expediera kunder. Är man anställd som apotekschef 

arbetar man till cirka 20 procent med budgetering, personalfrågor, schemaläggning och 

räkningar; den övriga tiden ägnas åt traditionella uppgifter för receptarier eller apotekare, 

alltefter den grundutbildningen man har.  

Alla de tillfrågade i intervjustudien ansåg att de har användning för sin yrkeskunskap i sin 

arbetsroll. AB2-C, som hade många års erfarenhet inom branschen, påpekade att: ”Man har 

absolut användning av sin yrkeskunskap, även om man inte upplever att man använder sin 

kunskap så används den ändå.” Och AB2-C tillägger att apoteksutbildningen tidigare var längre 

än den som erbjuds i dag. Även AB6-C påpekade att man absolut har användning för sin 

yrkeskunskap dagligen samt att det ständigt sker en utveckling av arbetet. ”Man lär sig nya 

saker och det känns som ett måste för att man ska hänga med på den konkurrensutsatta 

marknaden.” Majoriteten av de tillfrågade i intervjustudien identifierar sig själva som rådgivare 

eller, efter den befattning de har, som apotekare eller receptarie. Några identifierade dock sig 

själva som säljare. 
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4.1.2 Arbetsinnehåll efter omregleringen samt privatiseringens påverkan 

Alla de intervjuade i studien ansåg att förändringar har skett efter omregleringen. AB1-C ansåg 

att nya förändringar tillkommit över hela apoteksmarknaden och ”att det är självklart är det nu 

är mer fokus på försäljning och kostnader”. Även AB2-C beskrev att i samband ”Med nya 

förändringar så försöker varje verksamhet att nischa sig för att tjäna pengar på respektive del. 

Man satsar exempelvis på vissa områden mer än andra och erbjuder nya typer av tjänster. Vi 

har till exempel det vi kallar Hälsotjänster med bland annat Blodsockerkoll, Blodtryckskoll, 

Hälsokoll samt Allergikoll.” Med de nya förändringarna kom även ett nytt system för 

behörighetskontroll som går ut på att man genom att logga in med elektroniska kort får veta 

exakt vem som har gjort vad och när. ”Tidigare hade vi en sifferkod. Med hjälp av de 

elektroniska korten har det blivit krångligare men kvalitetsmässigt har det å andra sidan blivit 

bättre”, tillade AB2-C. 

Även AB4 påpekade att det i samband med avregleringen också kom tekniska förändringar, som 

ett nytt datasystem och elektroniska recept, vilket visserligen underlättar arbetet men även kan 

ses som en del av de nya arbetsuppgifterna. Alla de tillfrågade i studien beskrev att 

arbetsbelastning och arbetstempo har ökat för de anställda efter omregleringen samt att även 

vissa arbetsdagar blivit längre med apotekens nya öppettider. AB3-C menade att ”Arbetstempot 

hat ökat på grund av konkurrens och betydligt mindre personal per verksamhet jämfört med 

tidigare”. AB2- C påpekade att ”Om någon är borta så märks det direkt, men så var det inte 

innan omregleringen”. AB6-C tillägger att i samband med avregleringen har det blivit 

stressigare och att mindre personal finns på plats. ”Man arbetar på ett annat sätt och jag tror att 

det beror på större konkurrens.” 

Alla de intervjuade i studien beskrev att man numera pratar mycket mer om kunderna och att det 

har blivit mer fokus på att ta hand om dem på ett effektivt sätt med målet att bibehålla dem.  

 

Samtliga tillfrågade i studien påpekade också att man pratar i termer av kunder och inte av 

patienter, vilket kanske var aktuellt under monopoltiden. Endast AB4 beskrev att man använder 

begreppet patienter på hennes apotek, vilket kan beror på att detta apotek är nära anslutet till 

sjukvården. När det gäller tydliga säljmål så svarade samtliga att de kommer centralt från 

ledningen med speciella satsningar på utvalda produkter i olika kampanjer. Eftersom det råder 
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stor konkurrens inom branschen så blir det naturligt att satsa mer på sina egna märkesprodukter. 

AB6-C menar att ”det som de andra kedjorna saknar blir det mer fokus på”.  

4.1.3 Kompetens och arbetsprestation  

Nästan alla av de tillfrågade i intervjustudien berättade att det finns en 

kompetensutvecklingstimme för nya produkter och att personalen kan ta del av information om 

läkemedel, rådgivning och olika egenvårdsområden antingen veckovis eller månadsvis. AB3-C 

berättade att de har ett internt utbildningsprogram för detta. Samtliga tyckte att det är viktigt att 

ha kunskap om det aktuella sortimentet och att känna sig trygg i sin rådgivning, och för att kunna 

leva upp till sin professionella yrkesroll är ständig vidareutbildning viktig. AB2-C menade att det 

ständigt kommer nya produkter, vilket gör det svårt att vara helt uppdaterad. ”Tidigare blev en 

ny produkt kvar kanske ett år, men nu tar man bort den direkt om den inte fungerar. Det finns 

både gott och ont med nya förändringar” ansåg AB2-C. Det är inte ovanligt att leverantörerna 

själva kommer och delar ut broschyrer samtidigt som personalen får testa små gratisprover. AB5 

påpekade att man har eget ansvar för att hinna med att läsa på om de nya produkterna, det är 

inget man blir tillsagd att göra.  

Vilket utrymme det finns för att informera om likvärdiga produkter varierar på olika apotek. 

Dock de intervjuade ansåg att de har tillräcklig kunskap om sina kunder och att de klarar sig. 

Kunden står i centrum och det är kunden som bestämmer. Samtliga informeras om den billigaste 

varianten vilket är i enlighet med Läkemedelsverkets regler. Det är precis på samma sätt som 

tidigare och samma kvalitetskrav på rådgivningen, men med tillägget att kunna hänvisa till 

billigare, men likvärdiga generiska produkter (generiska läkemedel har som innehåll, samma 

aktiva substans, samma mängd ingående ingredienser som originalläkemedlet, men säljs under 

annat namn).
77

 

4.1.4 Organisationsstruktur, styrform och belöningssystem 

De flesta av de intervjuade beskrev att organisationerna de arbetar inom idag är ”plattare” än 

innan omregleringen. AB3-C beskrev att styrningen inte är lika hierarkisk som den var innan och 

att det sker en snabbare återkoppling. Även AB6-C påpekade att beslutsvägarna har blivit 

enklare och kortare, vilket passar alla. ”Nu sker allt mycket snabbare.” Samtidigt påpekade AB4 
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att ”Det är inte alls lättare att kommunicera med ledningen nu och att det tar lång tid att nå 

den”.  

Några av de tillfrågade beskrev att det är ökat fokus på försäljningen. AB2-C påpekade även att 

”Det är självklart att alla apotekskedjor har sina mål och de varierar från en verksamhet till en 

annan. Vi har också våra försäljningsmål och det har blivit enklare att nå dem numera. 

Exempelvis kan man kontrollera försäljningssiffrorna via vårt ekonomisystem.”   

Några av de tillfrågade i studien beskrev att de har ett belöningssystem där belöningar kan 

utgöras av lunch, en fika eller biobiljetter. Men AB6-C berättade att det hade införts ett 

bonussystem strax innan omregleringen och att det fortfarande existerar i form av pengar. ”Vi 

har även roliga tävlingar och något som kallas ”Årets raket” för de som uppnått det bästa 

resultatet under ett år. Detta kan ibland innebära att man vinner en resa, exempelvis en vecka i 

Norge, eller en Spa- behandling, vilket är uppskattat och höjer motivationen hos de anställda”. 

Bara två av de tillfrågade saknar numera belöningssystem som de hade i början direkt efter 

avregleringen.  

4.2 Privat ägande  

Här sammanställs empiri inom privatägda apotek under följande fyra temarubriker: Profession 

och användning av yrkeskunskap, Arbetsinnehåll efter omregleringen samt privatiseringens 

påverkan, Kompetens och arbetsprestation samt Organisationsstruktur, styrform och 

belöningssystem. Temarubrikerna följer vår ämnesindelning under intervjuer. 

4.2.1. Profession och användning av yrkeskunskap 

Vi har intervjuat åtta anställda på södra Stockholms privatägda apotekskedjor (bilaga 3). Alla de 

tillfrågade i studien berättade att de hade olika arbetsuppgifter beroende på vilken befattning de 

hade. Apotekspersonalens arbetstid är schemalagd och även detta gör att arbetsuppgifterna 

varierar. Arbetar man som receptarie eller apotekare har man huvudansvar för hanteringen av 

receptbelagda läkemedel, men även för rådgivning angående egenvårdsprodukter då detta 

behövs. Är man apoteksteknikern/egenvårdsspecialist arbetar man med receptfria läkemedel 

samt rådgivning för egenvårdsprodukter. Utöver detta ska all apotekspersonal vid behov plocka 

fram varor och ta emot beställningar, samt stå i kassan.  
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Alla intervjuade uppger att de har användning av sin yrkeskunskap. ”Det är självklart att man 

har det.” ”Samtidigt som man under utbildningens gång läser mycket läkemedelskemi, som 

inte riktigt kommer till användning då man arbetar på apotek”, påpekade A4-C. Även A5 

beskrev att apotekarutbildningen är mycket mer omfattande än vad som krävs för att arbeta på 

apotek. Om man arbetar på ett läkemedelsföretag kommer utbildningens kunskaper till större 

användning. Även A6 menade att man har användning av sin yrkeskunskap, men kanske ännu 

mer när man arbetar på exempelvis ett sjukhusapotek.  

De flesta av de tillfrågade identifierade sig själva som rådgivare eller efter den befattning de 

hade, som exempelvis apotekare eller farmaceut, några även som säljare. A4-C betonade 

vikten av att vara aktiv och att anpassa sig efter nya förutsättningar samt upplevde sig vara 

mer säljare och mindre rådgivare nuförtiden, eftersom kunderna numera är väldigt pålästa och 

kan så mycket mer än tidigare. Även A6 påpekade att han helst vill vara receptarie, men att 

det är svårt, eftersom det numera är mycket större fokus på att sälja och att det är lätt att tappa 

det man egentligen är utbildad för. ”Jag vill främst vara receptarie, men alla måste lära sig 

att sälja också. Vi får hjälp av säljcoacher och försöker göra vårt bästa för att uppnå målen”. 

Även A1 påpekade att det finns anställda konsulter som ger stöd till anställda genom att ge 

vägledning gällande försäljning, och som även ger information i samband med nya produkter.  

4.2.2 Arbetsinnehåll efter omregleringen samt privatiseringens påverkan 

Alla de tillfrågade i studien svarade att det har skett en förändring efter omregleringen. De anser 

att de nu har mindre möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter samtidigt som arbetsbelastningen 

är större än tidigare. Öppettiderna har utökats, vilket är en vinst för externa kunder, men 

majoriteten av de intervjuade påpekade att de långa arbetsdagarna skapade otrivsel. Antalet 

anställda per apotek har minskat och det märks direkt genom en ökad arbetsbelastning då någon 

är frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet. Det händer också ofta att apoteken är 

underbemannade och personalen upplever nu att detta har pågått en längre tid. Några av de 

tillfrågade påpekade att det också har tillkommit nya arbetsuppgifter som till exempel 

parallellimport (PI)-kontroll, som görs för att apoteket ska ha bättre marginaler i sin 

lagerhållning. Detta innebär förklarade A7 att ”Man minst en gång i veckan regelbundet måste 

kolla upp PI-varornas tillgänglighet och uppdatera tillgängligheten i lagret, det vill säga se till 
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att det finns billigare varianter av de parallellimporterade läkemedel inom EU som kan erbjudas 

till kunderna.” 

 

De flesta påpekade också att de numera får ta ett större ansvar. Var och en få ta huvudansvaret 

för ett särskilt område, man får till exempel vara läkemedelsansvarig, lageransvarig, 

sekretessansvarig och egenvårdsansvarig. Alla de tillfrågade i studien uppger också att det 

numera är mycket fokus på kampanjer som inte var aktuella under monopoltiden. Oberoende av 

om det gäller en veckovara eller handlar om månadskampanjer, måste tid läggas på att skylta på 

ett speciellt sätt för att locka kunder, och man måste komma med något extra i jämförelse med i 

första hand de närliggande konkurrenterna. De flesta påpekade även att de kommersiella 

(säljande) riktlinjerna ofta ställs mot professionella (rådgivning om läkemedel) intressen. A4-C 

beskrev att ”Man har blivit mer resultatinriktad, eftersom man inte har statliga pengar, utan 

måste kämpa själv för att överleva på marknaden.” Man måste nischa och hitta sin specialitet 

inom området för att kunden ska bli nöjd och komma tillbaka. Några beskrev även att de har 

utvecklat nya speciella tjänster som till exempel ”Minutkliniken” vilket innebär att apoteket 

erbjuder sina kunder enklare undersökningar som blodtryckskontroll eller läkemedelsrådgivning. 

Detta ger en viktig konkurrensfördel i jakten på kunder, tillade de. 

Ett stort antal av de tillfrågade beskriver att apotekspersonalen i dag behöver vara mer delaktiga i 

kontakterna med kunderna. Det är viktigt att locka och behålla kunder på den numera 

konkurrensutsatta marknaden. Alla de intervjuade i studien menade att det har skett en 

förändring i synsätt och att man numera pratar mycket mer om kunder och har mer fokus på 

försäljning genom att komma med olika erbjudanden, vilket inte förekom innan omregleringen. 

Fokus ligger på tydliga säljmål som kommer centralt från ledningen och som innebär satsningar 

på speciella produkter i olika kampanjer. En del påpekade också att satsningar på ökad 

försäljning av egenvårdsprodukter för att hålla sig kvar på marknaden, är lite trist eftersom 

ledningen verkar prioritera detta mer än kompetensutveckling hos farmaceuter eller tekniker. A4-

C sade: ”Det har skett ett skifte från sjukvård till friskvård.” Medan A3 betonade att begreppet 

kunder alltid har varit aktuellt, även innan avregleringen, och att man kanske pratar om patienter 

bara på sjukhusapotek.  
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4.2.3 Kompetens samt arbetsprestation  

De flesta svarade att de har en kompetensutvecklingstimme med fokus på att ta till sig ny 

information om nya produkter samt att det är upp till var och en att läsa om alla nya produkter 

som har kommit under månaden. Det är viktigt att vara uppdaterad för att kunna ge råd vid 

kundsamtal. Ibland kommer även leverantörer med gratisprover och lämnar broschyrer med 

konkret information om vad produkten består av och hur man kan rekommendera den till en 

kund eller för vilket behov den är avsedd. A1 påpekade att de även har anställda konsulter som 

presenterar info kring nya produkter. Medan A6 berättade gällande receptbelagda läkemedel att 

de flesta apotek besöks av en grupp apotekare, så kallade läkemedelsrepresentanter, som kom 

månadsvis och informerar om nya läkemedel och produkter. 

Alla de intervjuade i studien svarade att det är ett måste att informera om likvärdiga produkter 

enligt Läkemedelsverket samt att ge råd då det behövs, och då påpeka skillnader mellan olika 

läkemedel och deras originalversioner. A4-C beskrev även att det förekommer ”Mystery 

shopping” (en metod för att utvärdera om en butik eller annan verksamhet som har direkta 

kundrelationer följer vissa regler) det vill säga ett sätt för att kontrollera om apotekspersonalen 

följer regler enligt Läkemedelsverket. Man måste informera om reglerna och säkerställa att de 

följs. A6 berättade att man får försöka hitta den rutin som passar alla och att det inte finns någon 

mall för detta. ”Under monopoltiden hade man mer tid på sig även för detta.” 

4.2.4 Organisationsstruktur, styrformen och belöningssystem 

De flesta av de tillfrågade i intervjustudien beskrev att organisationerna som de arbetar inom är 

”plattare” idag än de var innan omregleringen, det vill säga att det nu är en närmre relation 

mellan ledning och chefer. A1 påpekade att allt händer snabbare nuförtiden och förändringar sker 

nästan direkt. A4-C menade att alla beslut tog längre tid innan avregleringen, och att man inte 

riktigt kan jämföra den tidigare beslutsgången med den nuvarande. Några ville betona att 

förändringar av styrningen inom organisationen efter omregleringen är tydliga och att det inte är 

något krav på det farmaceutiska kunnandet för att bli anställd som apotekschef, vilket var ett 

måste innan avregleringen. Säljfokus förklarar de nya chefernas utbildning inom ekonomi. Några 

av de tillfrågade i intervjustudien beskrev att det numera också är ökat fokus på uppföljning och 

kontroll av försäljningen.  
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Resultatuppföljningen är lite olika beroende på vilken apotekskedja det handlar om. 

Uppföljningar sker både veckovis och månadsvis med återkoppling vid personalmöten. Vid 

dessa tillfällen kan alla apoteksanställda ta del av information från apotekschefen om 

ekonomiska resultat, organisationsfrågor, om vad man har presterat under den aktuella perioden 

och vilka nya mål som tillkommit inom bolaget. A4-C beskrev att man kan ta del av 

försäljningssiffror i stort sett dagligen och att personalen är mycket mer insatt i allt som händer 

nu. ”Nu finns det också system där man kan kolla antalet kunder samt väntetider och service.”   

 

Majoriteten av de tillfrågade i studien menade att de har ett belöningssystem eller incitament för 

att stimulera ökat resultat. Detta såg lite olika ut beroende på inom vilken apotekskedja man 

arbetade. AC4 berättade att det finns ett bonussystem för både anställda och chefer och några av 

de intervjuade sade att belöningar ges i form av biobiljetter, fika eller lunch. Tävlingar mellan 

apotek inom samma kedja på regional nivå anordnas också där man kan vinna olika belöningar 

både individuellt och som arbetsgrupp i syfte att öka motivationen hos de anställda.  
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5. Analys & Diskussion  

Vi har kopplat ihop analys och diskussion samt använt olika temata för att analysera resultaten. 

Vi har strukturerat detta kapitel efter det som vi har ansett vara viktigt att analysera, vilket 

innebär en uppdelning i följande temata: Styrform, Arbetsinnehåll samt Professionella gruppers 

roller. I detta avsnitt så förs även kopplingar in till den teoretiska referensramen och likheter 

och olikheter mellan privatägda apotek och apoteket AB samt till förändringar som följer av 

omregleringen. 

5.1 Styrform 

I dagens samhälle är apoteket inte längre ett statligt monopol. Efter apoteksavregleringen har 

antalet apotek i landet ökat och man har även infört längre öppettider. Trots detta har 

kundtillgängligheten och servicen blivit sämre och medan antalet apotek har ökat har priserna 

inte sjunkit. Brist på service betyder att det inte alltid finns tillräcklig tid att informera kunderna 

om likvärdiga generiska produkter.  

Det finns en viss vinst med avregleringen för medborgarna, eftersom vissa kunder fick närmare 

till apoteket och att apoteken är mer tillgängliga, eftersom de har längre öppettider. Dock har 

apotekets personal upplevt det vara besvärligt med längre arbetspass och ökat tempo på 

arbetsplatsen. Idag är mindre personal tillgänglig för kunderna jämfört med monopoltiden. Alla 

nya databaser och IT-systemet har inneburit en viss förändring på alla apotek, däribland en 

ökning av arbetsgivarens kontroll över den professionella gruppen. Flera chefer har, vilket 

påpekats i resultatredovisningen, anställts snarare som affärsmän än som yrkeskunniga 

farmaceuter. Dessa drivs av vinstintresse snarare än ett intresse av att erbjuda vad som ändå bör 

räknas som en tjänst inom Hälso- och sjukvården.
78

 

Teknikutvecklingen har gjort vissa arbetsuppgifter mer invecklande enligt intervjuresultaten, 

men å andra sidan har det skett en viss förbättring i kundernas säkerhet vad gäller receptbelagda 

preparat. Barbara Townley hävdar i ”Abstract management” att ledningsrollen blir frånkopplad 

från ett specifikt verksamhetssammanhang. Liknande tekniker tillämpas på olika typer av 

verksamhet och det blir svårt att se det specifika i bestämda verksamheter och ta hänsyn till deras 
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särart. Det innebär här att man försöker tillämpa kvalitetsstyrningstekniker inom 

apoteksbranschen som lämpar sig mer för andra branscher. 

I hela omregleringsprocessen av apoteksmarknaden har det systematiska kvalitetsarbetet 

förändrats i såväl statliga som privatägda apotek. Idag finns även ett system för elektroniska 

recept som underlättar för läkare, kunder och apotekspersonal. Kvalitetsutveckling har även 

bidragit till att personalens arbetsuppgifter i vissa delar har blivit enklare, eftersom 

beslutsvägarna är kortare, vilket passar många medarbetare bättre. 

Samtidigt som privatiseringen skett har arbetets organisation genomgått radikala förändringar. 

Kontroll över medicinerna via Internet har tillkommit, samtidigt som ökade möjligheter till 

kontroll över försäljningstendenser har tillkommit genom dessa nya tekniker. 

Resultatet av studien visar att majoriteten tycker att det är större fokus på ekonomiska frågor nu 

efter avregleringen samt att apoteken har anpassat sig till kommersiella mål och ett mer 

marknadsanpassat styrsätt. De intervjuade i studien anser även att de behöver bli mer delaktiga i 

kontakter med kunderna idag just för att locka och behålla kunder på den konkurrensutsatta 

marknaden, vilket är exempel på det förändrade synsättet. Man pratar numera mycket med 

kunderna och har ett annat fokus på försäljning genom olika erbjudanden, vilka inte fanns innan 

omregleringen, exempelvis erbjudande som ”ta tre produkter och betala för två”. I stället för att 

vilja ha utökad kontakt med kunderna för att se till att de tar de mediciner de behöver och att de 

tar dem på rätt sätt, verkar den farmaceutiskt kunniga personalen nu tvingas sälja produkter som 

kanske inte ens har något medicinskt berättigande. Det finns en utbredd uppfattning bland 

apotekspersonalen att det finns problem med kommersiella riktlinjer som ställs mot 

professionella intressen.  

En av de grundläggande idéer som präglar New Public Management är ett ökat fokus på att mäta 

och kontrollera resultat. Genom belöningar kopplade till uppmätt prestation hävdar Angevall att 

ökad produktion och kontroll kan uppnås. Enligt resultatet av denna studie uppger majoriteten av 

de tillfrågade både inom privat och statligt ägda apotek att deras arbetsplats har ett 

belöningssystem eller ger incitament för att stimulera ökade resultat. Detta varierade beroende på 

vilken apotekskedja de arbetade för, men det fanns bonussystem både för anställda och chefer. 

Belöningssystem kunde utgöras av tävlingar mellan apoteken på regional nivå. Man kunde vinna 

olika priser både individuellt och som arbetsgrupp i syfte att öka motivationen hos de anställda. 
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Inom de statliga apoteken framgår det från intervjuer att anställda kunde vinna ett pris som kallas 

”Årets raket”, vilket de får som har uppnått det bästa resultatet under ett år. Gemensamt för 

apoteksledningen i synen på dessa belöningar, oavsett ägande, är att de fokuserar enbart på 

resultat utan att sättet att uppnå resultaten beaktas. Detta leder till ett minskat fokus på 

professionen och dess expertis enligt Angevall och Almqvist. Det statligt ägda Apoteket AB 

presenterade sitt bonussystem strax innan omregleringen av apoteksmarknaden, medan de andra 

apotekskedjorna startade sina bonussystem vid lite olika tidpunkter, dock tidigast från 2010. 

Detta framgår också av årsrapporterna från de apotekskedjor som har bonusprogram, vilket 

betyder att bonussystem har blivit allt vanligare inom apoteken.  

Inom NPM råder även fokus på ”platta” organisationsformer som är uppdelade i mindre enheter. 

Alla de tillfrågade i intervjuerna beskriver att organisationerna som de arbetar inom är 

”plattare”, det vill säga mindre hierarkiska, idag än de var innan avregleringen. Några 

poängterade även att detta i vissa fall kan innebära snabbare beslutsfattande. Det finns nu en 

mindre hierarkisk styrform om detta stämmer, men det har också inneburit att den person som 

apotekarna är närmare till ofta inte är, eller inte primärt är, en yrkeskunnig apotekare, utan en 

affärsidkare som är intresserad av vinst och som motiverar dem inte genom yrkesstolthet och 

känslan av att de erbjuder en livsviktig tjänst, utan genom tarvliga biobiljetter. 

Apoteket utvecklar och erbjuder tjänster och produkter med målet att öka kvalitet och 

effektivitet. Det finns alltså tecken på ett visst fokus på att möta kundernas behov. Detta är i 

enlighet med TQM managementstrategi. Inom kundorientering står kunden för definition av 

kvalitet, och en organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för 

kunderna. Dock kan apotekets nya försäljningsinriktning lika gärna beskrivas som ett försök att 

styra kundens behov. Att företaget är beroende av kunderna innebär inte att det är beroende av 

att hjälpa dem rätt. Det räcker om de återvänder och köper produkter.  

Syftet med produktutveckling och utvecklingen av tjänster är att kunna erbjuda en säker och 

jämn kvalitet i de tjänster som kunderna behöver. Idag är det betydligt mindre personal inom 

apoteken och detta leder till att de anställdas arbetsuppgifter har ökat i antal med kortare pauser 

och längre arbetsdagar som följd. Detta kan även påverka externa kunder, eftersom det inte alltid 

finns tid för alla att informera om likvärdiga produkter, vilket Läkemedelsverket kräver. Om en 

kund har fått en medicin utskriven som inte längre är patenterad, eller har fått fel läkemedel eller 



 36 

dosering, och läkaren kanske har skrivit det vanligaste namnet på produkten från den 

ursprungliga patenthållaren, är det personalens plikt att kontrollera, rätta till felen samt påpeka 

om ett generiskt alternativ finns tillgängligt. I den allt stressigare miljön på apoteket kan detta, 

även då det finns generiska versioner som snabbt kan identifieras i apotekets datasystem, 

innebära att personalen inte informerar om eller inte åtgärdar felen, eftersom man kan vara 

inställd på att vända sig till nästa kund. En av respondenterna sade att de helt enkelt inte hann 

vara så samvetsgranna nuförtiden som de hade varit under monopoltiden. 

 

Resultatuppföljning med statistiska underlag varierade beroende på vilken apotekskedja 

respondenterna arbetade för. Vissa apotekskedjor hade uppföljningen månadsvis med 

återkoppling vid ett påföljande personalmöte. Avsikten med att uppfylla olika kriterier är att 

kunna kontrollera och följa upp olika uppställda försäljningsmål. I artikel ”Managing with 

modernity” av Barbara Townley, framgår att dessa statistiska mätningar underlättar jämförelse 

mellan olika verksamheter. Att uppställa försäljningsmål var främmande för idén bakom 

monopolapoteket, vars mål var att sälja mediciner till folk som var sjuka. Det är fortfarande så att 

80 % av omsättningen i dagens apotek kan tillskrivas receptbelagda mediciner, vars prissättning 

ju är styrd och reglerad, och att apoteken därmed har svårt att tävla med varandra så fritt som 

andra detaljhandelsverksamheter. Det är därför svårt att se meningen med försäljningsmål utom 

för diverse skönhetsprodukter, hälsokostprodukter och salvor som apoteken säljer. Detta kan 

vara ett exempel av vad Townley beskriver som den abstrakta ledningens oförmåga att ta hänsyn 

till en viss verksamhets särart.  

5.2 Arbetsinnehåll 

Resultatet i denna studie visar att förändringar har skett efter omregleringen som direkt påverkar 

de anställda. Arbetsbelastningen har blivit större, kraven på personalen har ökat och de får ta 

större ansvar, som läkemedelsansvariga, lageransvariga och egenvårdssansvariga. De anställda 

lider ofta av konsekvenserna av underbemanning och ställer sig själva frågan hur länge de dåliga 

arbetsvillkoren ska fortsätta. Antalet anställda har blivit betydligt färre per apotek och det märks 

direkt då någon medarbetare är frånvarande. Liknande resultat redovisas även i den norska 

studien från 2005 som behandlade omreglering av apoteksmarknaden i Norge. Även där ansåg 
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apotekspersonalen att arbetsbelastningen hade ökat efter omregleringen samt att 

arbetsbelastningen regelbundet eller ofta var för hög.  

Anställda inom apoteket upplever sitt arbetsinnehåll olika beroende på vilken typ av befattning 

det gäller. Arbetsinnehållet har förändrats sedan omregleringen, men allt kanske inte beror på 

omreglering påpekar vissa anställda, utan det har också med teknikutvecklingen att göra. Det 

finns både fördelar och nackdelar med omregleringen. Idag finns flera konkurrenter på 

apoteksmarknaden, vilket leder till att varje apotek måste arbeta med ständiga förbättringar samt 

att kundernas krav och förväntningar har förändrats. De externa kunderna är mer kunniga och 

pålästa när de går till ett apotek i nuläge. 

5.3 Professionella gruppers roller  

Inom NPM är även empowerment och ledningsroller viktiga komponenter, vilket enligt Angevall 

innebär tendenser mot både centralisering och decentralisering. På den lokala nivån styrs 

verksamheten mot bestämda mål och resultat, vilket resultatet av denna studie kan bekräfta. De 

flesta av de tillfrågade i studien betonar att deras yrkesroll har förändrats från att vara kundernas 

rådgivare när det gäller hur de ska ta sina mediciner eller vilka produkter de behöver, till att bli 

försäljare som, istället för att erbjuda råd, arbetar mot att övertyga kunderna om att köpa 

produkter, vare sig de behöver dem eller inte. Trots detta finns det fortfarande många som 

identifierar sig själva som rådgivare och som håller fast vid den etik som tillhör deras yrkesroll. 

Samtidigt som de vill identifiera sig efter sin professionella roll, så blir det allt svårare att göra 

det, eftersom ledningen inte inriktar sig efter den utbildning som personalen har, utan 

uppmuntrar dem att anta säljarrollen. Det är uppenbart att förutsättningarna har förändrats och 

organisationer inte längre styrs helt och hållet av professionella yrkesapotekare, utan av 

professionella managers.  

Det som skiljer de olika apotekskedjorna åt är att det inom några privata kedjor har skett en stor 

förändring inom ledningen enligt våra respondenter. Tidigare krav på farmaceutisk utbildning för 

chefspositionen har åsidosatts till fördel för utbildningar inom ekonomi. De nya cheferna med 

grundutbildning inom ekonomi mottogs med missnöje av apotekets anställda. Chefens roll på 

arbetsplatsen kan vara väsentlig för hur personalen uppfattar sin egen roll. Att chefen är den som 

besitter den största farmaceutiska kompetensen kan innebära att personalen känner att de bör 
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respektera denna persons auktoritet, eftersom hon eller han har ett större kunnande. Eftersom 

apotekspersonalen vill se sig själva som rådgivare snarare än säljare, kan detta innebära problem 

med kommunikation på arbetsplatsen, då chefen inte är insatt i de farmaceutiska aspekterna. I 

studien från det kanadensiska muséet framgår det att den nya affärsinriktningen och den nya 

ledningens kontroll av organisatoriska förändringar, fick följder på styrningen av 

arbetsuppgifternas innehåll och på individens uppfattning om sin yrkesidentitet. Detta vänder 

bort uppmärksamheten från professionen och dess expertis i ledarpositioner. Med ekonomer i 

ledningen anpassar sig apoteken till hur de bäst ska konkurrera med andra på marknaden. Ett fält 

beskrivs enligt Bourdieu som en social spelplan som omfattar ett nätverk av relationer mellan 

olika yrken i förhållande till andra yrken. Bourdieus teori skulle förklara denna konkurrens 

mellan aktörerna, ekonomer mot farmaceuter, som strider om något som de har gemensamt, det 

vill säga att upprätthålla den gamla standarden på vård och omsorg som präglade 

monopolapoteket. Å andra sidan anser apotekets nya ledning, de ekonomiskt utbildade cheferna, 

att allt som är värt att ta hänsyn till är om verksamheten uppvisar vinster. 

Enligt Freidson spelar autonomi en viktig roll i en profession, det vill säga att de 

yrkesverksamma styr sig själva i sin yrkesutövning, vars utförande i detta fall varken bör styras 

av byråkratiska regler eller marknadens krav, utan av det som apotekarens profession skulle 

finna lämpligt enligt dess professionella etik och etikett, dess egen styrande logik. Alla de 

intervjuade i denna studie har uppgett att de anser sig ha mindre möjligheter att påverka sina 

arbetsuppgifter. I synnerhet A1 och A6, men dessutom de flesta av de andra, uppgav att de ansåg 

sig själva först och främst vara rådgivare, men att de tvingades tänka affärsmässigt och ägna sig 

åt försäljning. De kände att de arbetade som försäljare och hade svårt att hålla kvar sin känsla av 

en professionell identitet. Här blir konflikten tydlig mellan de olika fält som strider om 

kontrollen av apotekens verksamhet, där de stridande parterna utgörs av farmaceuter och 

ekonomer. Innan förändringarna kom kunde de som arbetade inom apotekens professioner känna 

att de handlade mer autonomt enligt sin till yrket hörande standard, och de ansåg att de hade en 

relativt hög status i samhället. Nu uppger de att deras arbete blivit mer styrt av olika statistiska 

underlag, att de får följa vinstmål som uppställs av en ledning som är alltför närvarande genom 

att styrformen har blivit ”plattare”, en ledning som inte förstår vad deras serviceinriktade yrke 

går ut på, samt att de är hårt belastade med uppföljningar för att säkerhetsställa kvalitativa krav. 
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5.4 Skillnader mellan statliga och privatägda apotek 

Vi har funnit färre skillnader än man hade kunnat förvänta sig med tanke på att det tidigare 

kundinriktade statliga apoteket har blivit vinstdrivet och resultatinriktat på ett sätt som starkt 

påminner om de privatägda affärerna som har blomstrat efter omregleringen av 

apoteksmarknaden. 

Dock ser vi att den ekonomiska styrningen är ännu starkare i de privatägda apoteken där det är 

vanligare att ha ekonomiskt utbildade chefer, i stället på de yrkeskunniga chefer som fortfarande 

finns inom de statligt ägda apoteken. Där uppgav respondenterna att de inte var så hårt belastade 

och inte hade lika höga krav på förbättrad försäljningsstatistik, och de uppgav att de fortfarande 

kunde känna en del professionell stolthet.  

Fast man kan se liknande tendenser i både statliga och privata apotek, är det inom de privatägda 

apotekens som respondenter uttryckte mest missnöje med utvecklingen och styrningen mot 

vinstdrivning och det var dessa som hade mest klagomål angående arbetsbelastningen. Här är 

den identitetsförändring som nämndes i teoridelen ännu tydligare, eftersom de har förlorat 

uppfattningen om sig själva som yrkeskunniga rådgivare och upplever sig ha blivit enkla 

försäljare. Detta innebär en social förlust och, i Bourdieus termer, även en förlust av symboliskt 

kapital, vilket kan förklara det missnöje som kommer till uttryck.  

Avregleringens effekter är liknande i bägge fallen, och vi ser respondenter som upplever ökat 

tempo, mindre tid för kunder och som klagar över ett påträngande belöningssystemet som har 

aspekter som står i strid mot den tidigare känslan för arbetet. Det var framförallt på de privata 

apoteken som en övergång från sjukvård till friskvård noterades. Där erbjöd man till och med 

enklare hälsokontroller, som blodtrycksmätning, trots att verksamheten saknar läkare som är 

berättigade att ge sin åsikt om sådana mätningar. Denna verksamhet blir därför eventuellt 

intresseväckande för kunden, men saknar medicinskt värde. Man ser tydligare här att problemet 

är en sammandrabbning mellan två fält där vi å ena sidan har de yrkesstolta medlemmarna av ett 

serviceyrke som faktiskt motiveras av ett visst intresse för allmänhetens välmående, och mot 

dessa står tarvliga själviska intressen som styr de vinstdrivna professionella ekonomerna som nu 

är i färd med att ta över apotekens styrning, i synnerhet de privat ägda.  
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På många sätt utgör studien ett tecken på att NPM inte fungerar i detta fall, och att det finns skäl 

till att anta att professionsteorin och Bourdieu är kapabla att visa varför man inte kan ta över 

apotek, sjukhus och ålderdomshem och driva dem ungefär som vilken detaljhandelsbolag som 

helst – eftersom det handlar om människor som ska vårdas – och samtidigt tro att personalen 

kommer att samverka och gilla detta eller trivas med sina nya utgångspunkter och 

arbetsförhållanden. 

Den nya styrformen drivs av intressen som starkt strider mot det som motiverar människor att 

söka sig till arbeten inom vård och omsorg och som tar ifrån dem deras stolthet över att tillhöra 

en yrkesgrupp som när allt kommer omkring ska finnas till för att tjäna andra. Som Townley 

skrev det finns en skillnad mellan det mätbara i form av vinst eller den mätbara skillnaden i 

befolkningens hälsa å ena sidan och å den andra det som är betydligt svårare att mäta, nämligen 

minskningen av en yrkesgrupps självkänsla. 
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6. Avslutande reflektioner 

Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden har påverkat arbetsinnehåll och 

arbetsförhållandena på både det statliga Apoteket AB och de privatägda apotekskedjorna. 

Organisationen har genomgått förändringar särskilt gällande personaltätheten, det vill säga att 

antalet anställda har minskat samtidigt som det har blivit högre arbetslastning, med mer ansvar 

och även nya arbetsuppgifter, vilket har gett högre arbetsrelaterad stress. Personalen har blivit 

mer delaktig i kundkontakterna, eftersom den nya marknaden med många aktörer ställer högre 

krav på att verksamheten ska kunna överleva. De olika apotekskedjorna har utvecklat nya 

tjänster. Tidigare fick den som hade utbildat sig till farmaceut bara arbeta inom sitt eget 

kompetensområde, men idag har man fått flera arbetsuppgifter och alla ska kunna arbeta även 

som försäljare.  

En positiv effekt är att apoteken i dag är mer lättillgängliga. Tidigare hade Sverige få apotek per 

invånare. Öppettiderna har numera förlängts och det innebär en vinst för externa kunder. Men 

detta har även lett till att många apoteksanställda inte trivs med sitt arbete, eftersom arbetsdagen 

därmed har blivit längre. Några av de viktiga målen för apotekens omreglering var att kunna 

erbjuda konsumenterna bättre service, ett bättre utbud av tjänster och bättre kvalité. Idag får inte 

all apotekspersonal tillräckligt med utrymme för att informera konsumenterna om likvärdiga 

produkter, vilket är ett måste enligt Läkemedelsverket. Personalen måste i stället själv hitta ett 

sätt och försöka skaffa sig möjlighet att kunna följa anvisningarna. Man hade mycket mer tid för 

detta innan avregleringen. 

Vi anser att det även finns andra delar som har förändrats efter omregleringen, men att alla 

förändringar inte kan tillskrivas omregleringen. Sverige har idag en stor del högutbildade 

invånare, vilket leder till att kundernas krav och förväntningar har ökat, och därför måste 

apoteken ständigt arbeta med förbättringar av alla sina processer. Idag har kunderna höga 

förväntningar både på tillgänglighet och information. Det är en utbredd uppfattning att det efter 

omregleringen har utbildats en ”plattare” styrstruktur med snabbare beslutsfattande samtidigt 

som de anställda har fått minskad möjlighet att påverka vilket står i viss motsättning till 

varandra. Samtidigt verkar det som inriktningen mot uppföljning och kontroll av 

apotekspersonalen har ökat inte minst genom olika belöningssystem kopplade till uppmätt 

prestationsförmåga.  
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Denna studies empiri grundas främst på intervjuer som genomfördes under begränsad tid och 

med ett begränsat antal respondenter. På grund av tidsbrist är denna undersökning geografisk 

avgränsad till södra Stockholm. Om undersökningen hade omfattat hela Stockholm skulle 

resultatet möjligen ha sett annorlunda ut. Om vi hade intervjuat även övriga anställda på de 

aktuella apoteken, de som avböjde att delta i intervjustudien, skulle detta förmodligen också ha 

påverkat resultatet. Det finns vissa delar i metoden som kan förbättras i nästa studie och som bör 

ges större uppmärksamhet. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning 

och ibland förekom följdfrågor beroende på hur respondenten tolkade frågan och svarade. Vi 

anser att vi skulle ha fått mer ut av intervjuerna och bättre data att bearbeta om vi hade 

följdfrågor gällande kvalitetskrav. Vad händer till exempel om apoteksanställda inte uppfyller 

vissa kriterier gällande säljmål med fokus på en specifik kategori varor eller om de inte hinner 

informera om likvärdiga produkter enligt Läkemedelsverkets krav? Finns det någon typ av 

uppföljning här eller andra konsekvenser?  

Vi anser att varje intervjutillfälle har varit unikt och därför inte går att replikera. Innan varje 

intervjutillfälle förklarade vi alltid att alla svar skulle behandlas anonymt för att skydda deras 

integritet. Vi har även säkerställt att respondenterna inte behövde svara på frågor som de kände 

sig obekväma med. Detta för att de skulle känna sig trygga och bekväma vid intervjutillfället. 

Vår studie är begränsad till några apotek i södra Stockholmsområdet och gäller främst frågor om 

apotekens styrformer och om hur apotekspersonalen upplever att deras arbetsförhållanden har 

ändrats efter omregleringen. Det skulle vara önskvärt att utföra en studie även på mindre orter 

och i glesbygd. En annan intressant studie skulle kunna vara att undersöka i vilken omfattning 

apoteken idag fokuserar på ökad försäljning och vilken påverkan detta har på de anställdas 

arbetssätt. Ännu en aspekt som skulle vara intressant att undersöka om några år är om arbetet 

med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden har börjat likna en oligopolsituation med 

bara ett fåtal stora apotekskedjor. Man har sett att de stora apotekskedjorna köper upp de mindre, 

fler för varje år, och att det börjar likna en utveckling som har skett efter avregleringen i Norge.
79

 

Även enligt Statskontorets utvärdering verkar ambitionen om mångfald och goda utgångspunkter 

för både små och stora aktörer inte uppfyllas på längre sikt. 
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Bilaga 1. 

Profession: 

1. Hur länge har du arbetat på apotek, vilken är din befattning och vilka är dina arbetsuppgifter?  

2. Anser du att du i din arbetsroll får användning av din yrkeskunskap och hur identifierar du din 

yrkesroll?  

Arbetsinnehåll 

3. Hur har din roll som anställd förändrats sedan omregleringen? Har din påverkan på 

arbetsuppgifter förändrats?  

4. Har arbetsbelastning för dig som anställd förändrats efter omregleringen?  I så fall, på vilket 

sätt? 

5. Har det införts mer specifika arbetsuppgifter för dig som anställd sedan omregleringen?  

Kvalitet  

6. Hur går det till när ni får in en ny produkt i sortimentet?  

7. Upplever du att du har utrymme att informera om likvärdiga generiska produkter enligt 

Läkemedelsverket samt att ge rådgivning när det behövs? 

Privatiseringens påverkan  

8. Anser du att ni arbetar på ett annat sätt i förhållande till kunderna nu än tidigare?  

9. Har ni tydligare säljmål idag jämfört med innan omregleringen med fokus på en specifik 

kategori varor?  

Styrformen  

10. Har några förändringar av styrningen inom organisationen genomförts sedan omregleringen?  

11. Har ni implementerade belöningssystem sen omregleringen?  
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Bilaga 2.  

Information gällande intervjuer: 

Intervjuobjekt Befattning Branscherfarenhet Personlig Apotekets plasering  

A1 Apotekstekniker 8 år Personlig Stort köpcentrumsapotek 

i anslutning till 

vårdcentral  

A2 Apotekstekniker 6 år Personlig Stort köpcentrumsapotek 

anslutning till vårdcentral 

A3 Receptarie 14 år Personlig Litet köpcentrumsapotek 

anslutning till vårdcentral 

A4 - C Apotekare-chef 6 år Personlig Litet köpcentrumsapotek 

anslutning till vårdcentral 

A5 Apotekare 3 år Personlig Litet apotek 

A6 Receptarie 16 år Personlig Litet köpcentrumsapotek 

anslutning till vårdcentral 

A7 Receptarie 10 år Personlig Litet köpcentrumsapotek 

anslutning till vårdcentral 

A8 Apotekstekniker 7 år Personlig Litet apotek 

     

 

Intervjuobjekt Befattning Branscherfarenhet Personlig Apotekets plasering 

AB1-C Receptarie-chef 26 år Personlig Litet apotek 

AB2- C Receptarie-chef 28 år Personlig Stort köpcentrumsapotek 

AB3- C Apotekare-chef 17 år Personlig Litet apotek i anslutning 

till vårdcentral 

AB4 Apotekstekniker 31 år Personlig Stort apotek i anslutning 

till sjukhus 

AB5 Apotekare 13 år Personlig Stort köpcentrumsapotek 

i anslutning till 

vårdcentral 

AB6-C Receptarie-chef 14 år Personlig Litet apotek i anslutning 

till vårdcentral 

AB7 Receptarie 12 år Personlig Litet apotek i anslutning 

till vårdcentral 

AB8 Receptarie 5 år Personlig Litet apotek i anslutning 

till vårdcentral 
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Bilaga 3. 

Antal öppenvårdsapotek per aktör 
80

 

Antalöppenvårdsapotek per aktör     

      

Apoteksaktör Före omreglering 2010 2011 2012 2013 

Apoteket Hjärtat  256 270 277 306 

Apoteket AB 929 345 365 375 372 

Apoteksgruppen   150 155 158 163 

Curaapoteket  30 42 48 58 

Kronans Apotek
1
  189 209 219 300 

LlyodsApotek
2
  50 81 77 79 

Medstop
3
  63 64 65 0 

VårdApoteket
4
  24 24 27 0 

Andra aktörer  15 32 28 25 

Summa 929 1122 1242 1274 1303 
      

      

1)Hette tidigare Kronans Droghandel  2)Hette tidigare DocMorris   

3)Medstop köptes under 2013 av Kronans Apotek     

4)VårdApoteket köptes under 2013 av Apoteket Hjärtat    

Källa: Sverigesapoteksforening Service AB och Expeditionsställeregistret EXPO.  
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